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JUUI 
MOTTAGNING, FESTLIGHETER OCH MöTEN I VÅR 

GRAN-NSTAD SEATTLE 
Vasa Ordens sjuttonde årskonvent, det första som ar

rangerats i staten Washington hålles denna vecka i Se
attle med gästbesiik i Taeoma. Omkring 200 delegater 
från de östra staterna anlände i söndags med extratåg 
och fördes direkt till högkvarteret i Roosevelt hotellet, 
där de helsades välkomna av Seattles borgmästare John 
Dorc och andra funktionärer. Storartade pr0 gram ha ut
förts under mötets gång. 

En av de vackraste festligheter, 
som någonsin hållits i Pacific 
nordvästern, gick av stapeln för
liden söndag i Seattle, i samband 
med mottagandet av delegaterna 
till storlogemötet. Klockan 10 på 
förmiddagen hade en skara av 7-
800 personer infunnit sig på Mil
waukee järnvägsstationen för att 
välkomna delegaterna. Efter det 
Vasa Glee Club hälsat delegaterna 
med sång, och dessa besvarat häls
ningen på samma sätt, fördes de 
i särskilt förhyrda automobiler till 
Roosevelt Rotel, varest högkvar
ter etablerats. 

På eftermiddagen samlades man 
åter, denna gång i Vasa park vid 
den natursköna Lake Sammamish. 
På festprogrammet, som utfördes 
i den rymliga och festligt prydda 
paviljongen, märktes tal av stor
mästaren ,hr Olander, samt av 
ett flertal delegater; musik av 
Vasa trion under ledning av fru 
Siri Engman-Djos, violin solo av 
fröken Ryden, körsåiig av Vasa 
G!;ee Club, en duett av hr John. 
Nordeen och fröken. Eva Aaron
son, m. m. Intagningsstaberna 
från logerna Klippan, Frihet och 
Vasa Hopp i Seattle, samt Urania 
från Ballard, utförde en inveck
lad uppvisning på ett mycket för
tjänstfullt sätt. Glansnumret på 
programmet var dock utan allt 
tvivel en uppvisning, given av 
medlemmar från barnklubben Snö
droppen. 43 i nationaldräkter 
klädda barn, härstammande från 
alla Sveriges olika landskap, tåga
de in i salen sjungande "Vi gå 
över daggstänkta berg," varefter 
de togo plats på scenen, där var
je svenskt landskap av barnen fick 
representation i tal eller sång. Ef
ter programmets avslutande i pa
viljongen fick man se barnen i si
na färgrika dräkter dansa kring 
majstången. N a t i onaldansarna, 
även de klädda i nationaldräkter, 
gåvo en käck uppvisning av sven
ska nationaldanser. 

Programmet var, som sagt, ett 
av de bästa och vackraste, som 
någonsin hållits här ute, dock kan 

man ej undgå att undra varför 
ceremonimästaren skulle tala en
gelska på en svensk fest, där alla 
andra tal och sånger blevo utför
da på svenska språket. 

Affärssession 
I måndags förmiddag började 

den allvarliga delen av program
met, som leddes av stormästaren 
Oscar Ohlander. I sin rapport 
påpekade han att de svåra eko
nomiska förhållandena visserligen 
inverkat menligt även på Vasa 
Orden, i det numerären minskats. 
Men denna minsknings ringhet, 
blott 9 procent, är orsak till ett 
visst mått av tillfredsställelse. 
Emellertid har ett 40-tal nya lo
ger organiserats i olika delar av 
landet. 

Enligt sekreterarens och kassö
rens rapport finnas f. n. 18 di
striktloger och 463 lokalloger. 
Medlemsantalet är 68,264. In
komsterna i storlogekassan ha 
uppgått till $90,731.43 och utgif
terna. till $47,517.45. Distriktlo
gernas tillgångar voro den 31 de
cember 1931 $412,002.15 och lo
kallogernas $1,524,617.68. Utbe
tald sjukhjälp 1929-31 $932,330.-
65, och utbetald begravningshjälp 
$158,089.50. 

Utflykt och konsert 
I måndags kväll företogo dele

gaterna en härlig båtfärd, som 
gick från Lake Washington ge
nom kanalen och över Lake Union 
ut på sundet. 

Tisdags kvällen gavs grand kon
sert i Masonic Hall. I progra
mets första del uppträdde barn 
från barnlogerna i Seattle, Taco
ma och Portland. Andra delen 
av programmet utgjordes av sång 
av Vasa Glee Club under Martin 
Carlsons ledning samt musik och 
solonummer som samtliga utför
des talangfullt. 

I onsdags företogs en ångbåts
exkursion till Vancouver, B. C. 
På torsdags kvällen ägde gemen
sam intagning rum i Queen Anne 
liall och nu på fredagen hålles den 
stora banketten i Masonic Temple. 

UTFLYKTER, MöTEN OCH FESTLIGHETER UNDER 
BESÖKET I TACOMA 

För storloge delegaternas mot- , 150 av de besökande delegaterna 
tagande hava båda Tacoma loger- att med extratåg. begiva sig 'till 
na Norden och Western Star till- Tacoma. De resa direkt till Mt. 
satt komiteer, som en lång tid va- Tacoma för att tillbringa dagen i 
rit i verksamhet med anordningar Paradise dalen och beskåda dess 
för att bereda de besökande or- storslagna bergsnatur. Exkur
denssyskonen en behaglig och min- sionssällskapet väntas till Tacoma 
nesvärd vistelse i vår stad. De kl. 6 lördags e. m. och kommer 
komiterade från logen Norden äro att mötas vid Milwaukee statio
Robert Wassell, C. W. Johnson, nen ,därifrån de ledsagas av ko
Louis Person, Ed Rosenquist, Eric miterade på en rundresa och vi
Kaija, Ed Liss, Axel Anderson, sas stadens .sevärdheter. 
John Nilson, Helmer Sundström, 
Olof Carlson, Albin Danielson, 
Mrs. Louis Person, Alice Gunder
son, Mrs. Robert Wassell, Hilda 
Lund, Esther Wassell och Mrs. 
Lindskog. Komiten från Western 
Star utgöres av Harold Sundine, 
Edith Lund, Vanja Wassell, Lister 
Clemenson, Oscar Oaklund och 
Everett Soldin. 

Därefter föres sällskapet till 
Scottish Rite Cathedral för afton
underhållning och bankett. Som 
ceremonimästare fungerar Robert 
Wassell, ordföranden i Norden, 
och Mayor Tennent kommer att 
hålla välkomsttalet, besvarat av 
Eimer Wilson å Nordens vägnar 
och av Harold Sundine å West-

OSCAR S. OHLANDER, 
Stormästare, 

är född i Skåhe, Sverige, och kom 
till Amerik[, 1892, samt är bosatt 
i Chicago. Han har nedlagt ett 
energiskt och högst resultatrikt 
arbete för Vasa Ordens utveck
ling och förkovran. Under hans 
sex-åriga regim hava ypperliga or
densregler blivit initierade och an
tagna och ett 100-tal nya loger 
stiftats. Han har även innehaft 
flera andra Vasa, tjänstebefatt
ningar samt är dessutom framstå
ende medlem i I. 0. G. T., Sven
ska Nationalförbundet samt Fri
murareorden. 

A .M:. ANDERSON, 
Storloge-r.ekreterare, 

har innehaft och skött den krä
vande och maktpåliggande sysslan 
som storlogesekreterare i många 
år, och hans omval gång efter an
nan tjänar som bevis på hans 
duglighet och popularitet. 

Mr. Anderson är född i Dals
land, kom till Amerika 1900 och 
är bosatt i Waterbury, Conn., 
samt har innehaft en mängd för
troendeuppdrag i Vasa Ordens di
strikt n :o 1. 

SCANDINAVIAN MUTUAl SOGIETY OF PIERCE I DEMOKRATISKT NATIO-
COUNTY UPPFORDRAR GUVERNÖR HARTLEY I NALKONVENT I CHICAGO 

ATT SAMMANKALLA Till EXTRA SESSION I Roosevelt sannolikt padiets stan-
dar-bärare 

Anser legislaturens omedelbara sammankallande som enda medlet att 
verksamt bekämpa arbetslösheten bland statens befolkning 

Ater äro delegaterna till ett av 
de stora politiska nationalkonven
ten samlade i Chicago . Det är 
denna gång demokratpartiets tur 
att utse president- och vice presi
dent-kandidat samt formulera och 
kungöra sitt program. 

Vid sitt senaste möte avfattade och antog Scandinavian Mutual 
Society of Pierce County följande resolution, vilken behörigen till
ställts guvernören: 

Tacoma, Wash., June 22nd, 1932. 
I motsats till republikanska 

konventet, där Hoover redan på 
förhand var försäkrad om nomi
nationen, råder något tvivel om 
utgången av demokraternas val 
av st;mdar-bärare. Visserligen är 
New York guvernören Franklin 
Roosevelt tillförsäkrad understöd 
av 687 bland de 1,154 delegater
na, således en majoritet,· men en
ligt demokratiskt reglemente for
dras två ·tredjedels majoritet eller 
med andra ord 707 röster. Parti
ledarrie anse docli: att han skall 
vinna tillräcklig anslutning. för 
att erhålla nominationen redan 
vid första omröstning. Hans för-

To His Excellency Rowland H. Hartley, 
Governor of the State of Washington. 

Dear Sir: 

At a meeting of the Scandinavian Mutual Society of Pierce 
County held June 20th, 1932, the following resolution wa:s 
adopted: 

WHEREAS, the present depression is constantly becorning 
more and more intense, the number of destitute people in
creasing, and hunger and suffering is becoming alarming, 
especially in the larger cities; and 

WHEREAS, the money in the county and city treasuries 
available for relief is practically exhausted, that charitable 
associations, community chests and like organizations are be
coming unable to continue relief work; and , nämste medtävlare är förre guver

nör Alfred E. Smith och represen
tanthusets talmån Garner. 

WHEREAS, the outlook is not at all promising, men are 
getting desperate, and life and property are menaced; and 

WHEREAS, the only source from which assistance can 
be looked for is the State of Washington, and that no 
further money can be appropriated for relief by the State 
except by action of the legislature; and 

Vad platformen angår, tros det 
bliva föga meningsskiljaktighet. 
Sannolikt kommer en planka att 
förorda bonus-betalning till krigs
veteranerna och en annan att till
styrka omröstning för det 18de 
amendemt=:11tets upphävande. 

WHEREAS the delay in waiting for action by the legis
lature at the next session is extremely dangerous, and it is 
imperious that something be done immediately to relieve the 
situation; 

THEREFORE, Be it Resolved, that the Scandinavian 
Mutual Society of Pierce County appeal to the Govarnor of 
the State of Washington, respectf~lly, but earnestly urging 
him to call an extra session of the legislature to provide 
relief against the exigencies that confront us in the near 
future .. 

EKONOMISKA SITUATID· 
NEN VID VÄNDPUNKTEN 

Mycket planlägges och göres 
här i landet antydande att man 

------------------------------!står inför vändpunkten till en 

BONUS-SöKANDE STAN- NY BESKATTNINGSLAG bättre tingens ordning, förklarade 
Ralph Shaffer, en av nordvästerns 
mera framstående timmerindustri
idkare, i ett anförande härom da
gen inför Tacoma Lumbermen's 

NA I WASHINGTON TRÄDER I KRAFT 
Ehuru senaten, såsom förut

spått var, vägrade att antaga den 
demokratiska billen om $2,400,000 
bonusbetalning, så k v a r s t anna 
dock över 20,000 krigsveteraner i 
huvudstaden. Några hava begi
vit sig på hemvägen, men nya av
delningar tillströmma fortfarande. 
Det är ett allvarsamt problem för 
myndigheterna att herbergera och 
livnära de alltjämt växande ska
rorna, soin icke vilja uppgiva 
hoppet om att deras begäran 
slutligen skall villfaras. 

De bonus-sökande hava bildat 
en politisk organisation, i vilken 
de inbjuda de övriga krigsvetera
nerna, över 2,000,000 att ingå. 
Brev hava utsänts till de olika 
veteran-logerna att nedrösta alla 
kongresskandidater, som motsatte 
sig bonusbetalning. Om deras an
hållan villfares, kommer det otvi
velaktigt att spela en stor roll 
vid nationalvalet i november. 

Emellertid är polismyndigheten 
i Washington, D. C., i fart med 
att söka förmå de kontinentala 
järnvägarne att giva de 'bonussö
kande fri passagerare resa till si
na hEimorter. 

AVRUSTNINGSKONFEm 
RENSEN I GENEVA 

Amerikanska planen förordas. 

Förenta Staternas 120 000 000 Club. Mr. S. har just återkom
innevånare män kvinnor o'ch barn mit från huvudstaden, dit han 
inberäknad'e måste i tisdags star- jämte andra intresserade rest för 
ta att med 'sina respektiva insat- att utverka en tariff på skogs
ser bidraga till att uppbringa $l,- pro~ukte:, .som skul~.e främja tim-
118 500 000 i nya skatter för att mcrmdus.:rien och radda den från 
hjälpa ~egeringen att balansera depressionspriserna. Han påstod 
budgeten. med förvissning, att nästa år 

En stor del av uppbörderna, skall bliva bättre än detta. 
som lagstadgades i den nya skat- Mr. Shaffer har icke varit otill
tebillen, vilken är avsedd att in- börligt optimistisk, icke heller en 
bringa $3,261,500,000 för rege- av' dem som i förtid bebådat pros
ringsexpenserna under fiskalåret peritet. Men under sin vistelse i 
1932-1933, blevo sagda dag betal- österns industricentra har hans 
bara. tränade affärsöga upptäckt tec

Skatterna äro pålagda en lång ken till klarnande skyar, och fast 
lista av artiklar och produkter, han icke tror på ett plötsligt upp
varierande från konfekt, tuggym- sving till 1929 års goda tider, 
mi och elektriska glödlampor till motser han en stadig förbättring i 
automobiler ocl;t egendomstrans- affärslivet och dess gradvisa åter
aktioner. · ställande från läget, vilket det irå

De rika komma att drabbas kade genom sammanstörtandet av 
hårdast, emedan de köpa mest av det spekulativa maskineriet. 
skattebelagda .. artiklar o_~h på 

1 

Om det finnes någon man i 
~~u~d av de ?kade ~ppborderna Förenta Staterna, som är kvalifi
for mkomster. i de hogre kolum-1 cerad att orda om affärs- och fi
nerna. Största delen av de nya nansförhållanden så är det förre 
s~atterna p~läggas varor so~ va- vice president Charles Dawes, för
r1t skattefria. allt sedan krigets medlaren av Europas invecklade 
dagar. Fabn.kanten skall betaJa , finansbyggnad och nu senast man
skatten, men i de f!_esta .fall kom-/nen, somhade i updprag att ord
mer han att gottgora sig genom , na rekonstruktions-programmet. 
att höja kostnadspriset för kon-1 
sumenterna. Stämpelskatter av Hans opinion är beaktansvärd, 
olika slag beräknas öka regerings- och kan sammanfattas i följande 
inkomsterna med $197,000,000. yttrande. "Just nu efter avslu

Vid fiskalårets nära föreståen- tat arbete i rekonstruktionskorpo
de slut har regeringen en kassa- rationen, där man får ett ganska 
brist på $2,'481,303,326, i det den go~~ P~_rspektiv öv:r det .allmänna 
kollekterat blott $1 839 914 988 affarslaget, tror Jag rrug kunna 
och utbetalt $4 621 218 324. ' påstå att vi nått en vändpunkt i 

' ' ' 1 depressionen. Detär de små af-

"UQo~ 1~~~- M~--"~- _,_,,,,__,, __ 1 er:!" .stars. ~ven k~m_:::~r s~orloge~ I. "'I._ , d- t t f" ii. 
• ~~~ •vo.~" ... ,v .... ..., .... "'u.1.ca.w::;"' 1 rnasra~en usca~ ;::; .un1anaer att I OBSERVERA! begrtpan e ~v repr?sen an er r...n 

I måndags höllo representanter 
från Förenta Staterna, England 
och Frankrike en långvarig råd
plägning för att söka bringa Ge
neva konferensen till ett lyckat 
slut. Anordningar gjordes för att 
utsträcka diskussionerna med in-

ningsplanen lägges ·till ·grund .för 
förhandlingarne. E n 1 i g t denna 
plan skulle ett lands försvarsstyr
ka bestämmas efter dess behov av 

färsföretagen med låga drifts
kostnader som visa tecken till för
bättrad ställning, men med tiden 
skola även de större följa." Där-
. • t•11.. h -" •• 

poiisskydd för dess kolonier. Där- · P:: .Lagger -_an vau som ar en 
efter skulle en procentuell reduk- SJalvklar sanrung: 1896 och raknar f .n. over 500 upptråda och halla tal. Ett väl- , • andra regermgar, i synnerhet de 

medlemmar, och den engelsk-språ- arrangerat program av musik, Fran och med mandagen den italienska, tyska och japanska. 
kiga logen Western Star organise- sång och uppvisning av national- 4de juli gives vårt radio-pro- Senator Claude A. Swanson, ord
rades för två år sedan. danser skall presteras. Några re- gram "Scandinavian Hour" mel- förande i den amerikanska dele-

Efter avslutningsmötet nu på flexioner rörande Tacoma visiten Jan !dockan 8 och 9, måndagar. gationen, framlade proposition om 
fredag i Seattle, komma ungefär återfinnas på 4de sidan. ---J I att den amerikanska nedrust-

tion göras för alla länder, läm- "Aterställandte från depressio~ 
nande den relativa försvarsstyr- nen kommer att starta från hott-
kan oförändrad,. undantagande för l nen uppå. t och icke från t .. oppen. 
de nationer som avväpnat enligt nedåt. Det är vad föregående 
ingångna fredsfördrag. erfarenhetsrön bevisat.'' • 



motor-

Velocipe(l.förbundets olympiadre
prese11tanter bliva .BernharQ..Brit.z, 
Arne·· Berg, Folke Nilsson och 
Sven Höglund; Sveriges represen
tanter i miniatyrgevärskjutning 
äro .· .banktjänstem,annen G u s t a f 
Andersson, .. Lid.köping, apotekare 
Rön~mark, .•• KarlSkrona . och juris 
studeranden K. A .. Larsson, Stock
holm. 

·» * * 
J_>appfabrik nedb1·unnen 

Kalmar, 13 juni. ~· Karlsfor~ 
pappfabrik. i Kalmar län har ned
brunnit. Skadorna .uppskattas till 
omkring 200,000 kr. 

DR. H. C. NIOKELSEN, 
V. -Pres. aµd Mgr. 

VAR RÄDD OM 
öGONEN! 

Anlita . var .. sakkuns!cap. 

Om Ni är oviss om be-

bete under ett halvt års tid med 
planering. Detta är emellertid 
~nda.st första. eta,ppen av plane
ringsarbetet, ty s~dan återstår ett 
intilliggande område om 63,000 
kvm. att ställa i ordning. 

Stor donation .. Framlidne bygg
mästaren Anton Pettersson i Gö" 
teborg har i sitt testamente för
ordnat, att av hans kvarlåtenskap 
110,00 kronor skola tillfalla Gö
,tel:iorgs stad och 10,000 kr. hans 
f ödelseförsamli11g · Långared,. Elvs
borgs församling. 

·lf ~+ -}} 

ELVSBORGS LÄN 
/ Anmälan mot lanclsfiskal. Hr 
. Einar Adamson i Göteborg har 
~tillställt justitiekanslern en an
mälan mot landsfiskal T. Stranne 

derna. Vad som under des~a< un
dersökningar utrönts ger vid han
den, att kräftpest. verkligen före
ligger. 

7r * 
KALMAR LÄN 

överrums 300-åriga järnbruk 
har nedlagts den 30 maj. Arbets
nedläggelsen berör nu ytterligare 
150 man. Då en del tidigare per
mitterats och arbetstiden· redan 
under mer än ett år varit in
skränkt till 3 a 4 dagar i vec
kan, är ställningen för arbetarna 
mycket prekär. Driftsinskränk
ningen berör i huvudsak lant
b r u k sredskapstillverkningen och 
beror på den ringa . efterfrågan på 
lantbruksredskap, som detta. år 
förekommit. 

och fjärdingsman N. J. Andersson ;, * * 
i Lilla Edet, därför att dessa ~n KOPPARBERGS LÄN 

Fredagen den 24 juni, 1932 

till avflyttning den 1 juli. Des
sa entlediganden motiveras med 
försämrade avsättningsmöjlighe
ter för kolen. 

BA Y CITY MARKET 
J. A. JOHNSON 

Highest quality of fresh and 
smoked meats at reasonable 
prices. - Ship your Veal and 
Hogs to us. 

1144-46 Pacific Ave. Tacoma. 

PRINS WILHELM 

skriver i privatbrev till förfat
taren bl. a. följande: 

'" ..• ett stort nöje att få 
·Y.· * * 

Betä:nlcande avgivet över• bespa
ringsåtgärder 

hovet av glasögon, kunna 
vi giva tillförlitligt råd 
härom. Undersökningen 
är kostnadsfri. 

da·g· ·.i början av. m. aj anhållit en En märklig rättst.vist,. den :ri:est I C ta del av det ... intressanta 
25-årig arbetare K. G .Pettersson omfattande som pa langa .. tider i innehållet." 
och fått denne inspärrad i sinne~- :öreko~mit i Dalarna .. ~andl~gges I 
sjukcell ·på ålderdomshemmet, dår r. n. i Falun. Det galler agan
Pettersson efter en stund begick derätten till 762 tunnland skog i 
självmord genom hängning. An- Falutrakten, och de som göra OllA PODRIDA 

Sfockholm, 11 juni. - Nothin
ska ·budgetberedningen avgav på, 
lördagen sitt betänkande till rege
ringen. med besparingsåtgärder vid 
utarbetandet av nästa års stats
verksproposition. Kolniterade an
se att besparingar på 50.46 mil
lioner :kronor äro genomförbara, 
innebärande 17.5 procent av de 
granskade utgiftsposterna. Huvud
parten av den föreslagna besparin
gen göres under försvarshuvudti
teln. 

VI TALA SVENSI{A 
mäla.re·n· säger, att .. det ej ku. nnat anspråk på den äro å ena siclan l en häftad b.ok å 160 sidor och 
fastslås, att P. var farlig för den ~tora Koppar~ergs berg.slags .. ak- innehållande 30 galghumoristi-
allmänna säkerheten, och han me- tiebolag och a andra sidan aga- . .. 

·o B d T I ·B• . 14211111. .. · ·.· . . . .. · H t d ska berattelser av 92 roa way e. way 1 nar att det icke ar polismannens ren av armsarve s egen om 

*" i'} * 

ligen att·· inkallas i augusti 
september. 

sak att förklara en person för samt ett 25-tal byamän i Stora 
sinnessjuk. · Bergets by . Bergslaget kan styr

eller I Vänersborgs tändsticksfablik ka att det köpt skogen och fått 

I ko:rl1J::rter ·att definitivt nedläggas lagfart på den, medan motparten 
* ·X· * från den 1 september i år .. Av- kan visa papper på att skogen 

Den furstliga förlovningen vecklingen skall ske i tre repii- 'tillhört byamännen sedan drott-

Joseph Swanson 

finnes nu tillgänglig genom 

MARTIN · CARLSON 
1216 So. I{ St. 

till ett pris av 
Stockholm, 11 juni. - I sam- ser, varvid en tredjedel av arbets- ning Kristina var ägare av 

band med ryktena om den före- styrkan avskedas i varje repris. Harmsarvets. gård. De. skogsom
Jubileumskliniken för kräftsjuk~ stående förlovningen mellan kron- Antalet arbetare är 300, vartill råden, som tvisten gäller, äro be-\~ Endast 75 cents. 

• domar invigd prinsens äldste son, prins Gustaf kommer ett ·20-tal tjänstemän. De vuxna med prima skog och upp-
. Slniv nu! 

Göteborg, 12 juni. - Konung Adolf, och prinsessan Sibylle av första avskedandena ske omedel- skattas till ett värde av inemot .....__ ------- • 

Gustaf. • ..... v ... :·s.. .J.·u. b. ileum. s .. k.l i.ni·k·. fö.r Sach···· sen-K.o · burg-Gotha. uppges det, I bart. . . . en fjärdedels million. kronor. . ______ -'-
kräftsjukdoma~ vid All:11äz:~a och att prins Gustaf Adolf på månda- * .,. l!· · ·X· ·X· ·X· .. I BÄSTA GLASÖGON t 
Sahlgrenska SJukhuset 1 Goteborg gen från Hälsingborg anträder GEVLEBORGS LÄN IiRISTIANST4.DS LAN frän $1.00 till $5.00 ~ 
invigde~ på lördagen i nä:vm:o av biltur .till Koburg med beräknad. Mordbrännaren fick över 6 års Elden härjar i österslöv. Nat- . (Varf~r ~:tala mera?) I 
m. Y. n·. dig.·l.ietsp.ersoner .. oc .. h m.b· JUdn. a ... framkomst .på onsd.agen ... Prinses- straffarbete. Den 26 maj avkun- ten. till den. 29 maj härjade elds- ) Ni mäst~ b~.1 noJd, ~m /c~e l~ vi ! 
läkare från grannländerna; Klini- san Sibylles fader, hertig Karl nades dom i målet mot den för våda hos lantbrukare Nils Jöns- ) om i a~~g~~~M u0~ ;~0~ n · ~ 
k:ns överläka::,e, von· B:rge~, ut- Edward, väntas till Sverig~ vid I mordbrand på sin gård 1924 häk- son i öste.:slöv, varv~~ .går~ens ~ 728 St. Helens ave., Tacoma, Wash l 
namndes på lordagen till riddare midsommartiden. F ö rmälmngen tall.e hemmiim:;ä~are11 Ju1rn L1m1- tre utlmslangor fullstandigt ode-~~ ~ · 
av Nordstjärneorden. kommer att· äga rum i höst å qvist från Lihgarö i Hälsingtuna. lades. jämte det yttre lör:iboet. Bo-

;.:. * ·» slottet Koburg. Ett tyskt eskader- · L. dÖmdes mot sitt nekande till 6 ningshuset lyckades man rädda . "'" 
För fullständig avrustning besök i Stockholm på lördagen på- år och 2 månaders straffarbete trots att det antändes å ena ga- GEO. J ... WEILER 

s.tockhoI171,, 12 .~uni . ....,-- Sve:iska stås stå i· samband med den fö~e- med 3 års påföljd samt att i ska- v~lJ.:t. Fyra ~ästar och .~n del .ung- lnsättning !~Rn~~t0:0~;r 1 
damers 

akt10nskormten for nedrustrungs- stående förlovningen mellan pnns destånd till .försäkringsbolaget ut- not och svm samt honsen mne- kappor och herrars .rockar 
konferensen översände på. lörda- Gustaf Adolf och dell. tyska prin- ge cirka 15,000 kr. .. .. . brändes. Elden uppstod vid treti- 1220 So. K St. . . Main 5638 
gen tUI presidenten för nedrust- sessan. Dansbanornal Järvsö. På, foitia- den av ännu outredd anledning. Hemst1tchrng 
ningsko!lferensen en . resolution, * ;.:. -i; tiv av landsfiskal I. Sundvallson Gården är försäkrad i häradsbo- , ---------------
vari fastställdes fullständig av- . Skogsbrand i Dalarna i Järvsö har på senaste tiden in- laget för sammanlagt 56.00 kr. 1 

rustning såsom målet för stater- Falun, 11 juni. - En omfat- om ett par av byarna. i socknen -)f +:· +:· 

nas nu inledda förhandlingar om tande .skogsbrand härjar runt sjön bildats frivilliga samnianslutnin- KRONOBERGS LÄN 
rustningsminskningar samt av- Flaten, Leksand. Fulla omfatt- gar av byamän ,vilka ~!l~d anled- Algutsboda nya ålderdomshem, 
skaffandet av vissa. vapenkatego- ningeri av branden är ännu okänd, ning av inträffade oordningar och som nyligen tagits i bruk för sitt 

DRY & GREEN SLAB & BLOCK 
WOOD, ·PLANER ENDS 

COAL-By the loatl or sack 
.. ... ~ men man befarar, att hundratals en s.tegr.ad r.usd.ryckshån .. t.ering vid ändamål, in~igdes de:1 25 maj un- ~ BfDGLUND· fllCJ f"n 
"r. * .. tunnland härjats. dansbanor och andra nöjesplatser der synnerllgen anslaende former ~ H ULL UU 

Al·betsföshetsdemonstrationcr i * * * åtagit sig att upprätthålla ordnin- i närvaro av landshövding A. 

rier. 

Stockholm Sveriges äldsta 105 år gen och öva nöjeskontroll. Sär- Beskow och ett stort antal av 
Stockholm, 11 juni. - Arbets- Karlstad, 11 juni. - Sveriges skilda .ordningsmän ha tillsatts kommunens förtroendemän. Dess-

löshetsdemonstrationer förekommo äldsta invånare, änkan Karolina vid dansbanorna, och byamännen utom hade även utomstående i 
J'.å fredagsmigdagen utanför stads- Andersson, Södra Fjöle,. Stavnäs, ha föresatt sig att på allvar söka stort antal mött upp. 

Yard 1107 So. L St. 
MAIN 2451 

huset .~ch r~.ksdagshuset'. Skr~n Värmland, fyllde på fredagen 105 råda bot mot det s. k. dansbane- El~svåda. ~e.n 20 ma~ utbröt J f VISELL GO 
och ovasen föranledde pollsens m- år. eländet och den olidliga rusdrycks- . eld i en tvåvamngs fabnksbygg- · E 1 

. . . . * * * .. . . \ gr~pande med batonger för att trafiken, som gjort att vissa d:lar J n~.d .~ villasam~~llet Hov invid Bo oks & Stationery 
Obhgatpr1sk. se:wtangmng 1 skingra massorna. Ett par perso- STOCKHOLM ; av socknen under senaste aret VaxJo. Huset agdes av handlan- ou· 

8 
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St kh lm I h··n I . . . p . V" ... h we upp es . . oc . ? . . . . • ner an o os. . . . Kronprinsen, som i höst fyller kommit i vanrykte. Polismyn- ~en S1gfnd ersson I axJ_o oc Tickets to any parti of the 
Stockholm; 14 J.um. - Stock- Stockholm, 14. JUm. - Kommu- 50 år kommer till sin högtidsdag digheten ensam hinner nämligen mrymde dels en kartongfabrik och Id th b t r 

ho .. l.ms s. tadsfullm. äktige ha. beslu-.! nistiska ar)Jetslöshetsdemonstratio~ att a~böja alla adresser och gå- inte. med att effektivt. övervaka dels en kemisk-teknisk fabrik.· 90w9~r P· o;fe.r • e es Tmes. 
t t bl. ·· t · I · · t" · · f'. I · ·f.. k • • d k ·· 1 ... . . . I 72 aci ic 1~ve. acoma .a .o .• iga ons i:: .• sexs angrung or ner ore om1Tio pa man ags va - vor av olika slag såväl subskri- vad soiri sker på och hivid nöjes- Fabriksbyggnaden Jamte ett mt1ll -
l'J,lla. i affärer utom tobaksaffärer, j len i Stockholm, vartill en mängd berade som enskilda. Han har platser'nfl, liggande uthus,. bl. a. inrymman- ....... - ............. ~ ...... ~~ ..... ~ ...................... -
so~ .stänga .kL sju. !;å lördagar j ~yfi~na an.slutit. Polise~. måste redan i flera fall, då insamlingar ·X· * * . de garage, brann. ned tm .. grunden. I C 
och.helgdagsaft~~r •. ~tanges kl. 5.j i11g. n~.a o. ch. bl.ev utsatt for sten- för gåvor varit pla·n. erade,. låtit . .GOTTLANDSLÄ.N Stora delar av villasamhallet voro 0. LO~ .B.UL.L i 

··· * kastmng från demonstranterna, förstå att han ej vill ifrågakom- Trampad till döds av hästarna. starkt hotade och det .var efter Viohmst c 
Polisen inskred med sablar och ma och hans hovmarskalk med- Då lantbrukaren . Hjalmar Lars-1 hårda ansträngningar Växjö stads i CONCERT ENGAGEMENTS ( 

•. f.. . ·d ' . . . . · . . . " LEKTTONIDR PÅ VIOLIN" C 
b.·a.t?ngEW·.' :n ... e.11 .. o.rst.sed~n .. ri·a·n·.·d·e dela .. r, i:tt .h. an bes.tämt .. kom.mer son, .ö.'st.erlings. ,.· Stån.·g.a '. den. 30(o·? .. h .. H .. ovs brand·k·a·r.er l:>:?k~de~ av-) Bernice Building · C 
.polIS .rekvirerats .och gJort chock att vidhålla denn ståndpunkt. Mo- maj skulle återlämna ett par hä- varJa en katastrof. Forsakrmgs- , C 

upprepade. gånger, särskilt i Kla- tiven härför äro delvis av re~t star, som han lånat av en granne, summan var 53,00 kr., vil~et knap-~~ 
rakvarteren, . skingrades folkmas- principell art, i det· kronprinsen blevo hästarna plötsligt oroliga past täcker värdet av det brunna. • 

Ett antal personer anhöllos. finner att hyllningar med anled- och rusade på Larsson, som där- * ·x· ·lf 

* * ·lf ning av födelsedagar, jubileer etc. I vid störtade omkull och blev så MALMÖHUS LÄN 
. Riksdagen a~sl~tas .den på senare tid tagit e~ alltför stor I svårt trampad • av . hästarna att ~älgörenhet. Huvudmännen . i 

Try the 

Hillcrest Meat Market 

Stockholm, 14 JUm. - Den lag- omfattning. Och pa grund av han efter en stund avled. Han Tralleborgs stads sparbank ha vid 
tima riksdagen avslutas den 17 ju- den allmänna och svåra depres- var i 40"årsåldern och efterläm- årss. ammanträde d.en 28 maj beslu- I 

8 
vi Al 

0 
.... tto ·· u· t• · 'k d k t . er ce ways ur ~v.a.o m. . r ima rl s ag ommer ro- sion, som för närvarande råder nar familj. tat att av årets nettovinst, 131,- ;;,· _ ............................. _,_...,.....,...,.,.........,. 

:....~~-....... ---'--..------,...-'----'-------------- anser kronprinsen det vara sär- -:; ·:' .,. 185 kr., anslå sammanlagt 25,000 ..... ~ ............ ~ 

1214 So. K St.-Maln3490 

FREE DELIVERY 

·1 skilt önskvärt att nu avböja dy- HALLANDS LÄN k:on.?r till o~.ika allmännyttiga och I Dry & Green Slab and Block C 

Scandinavian Hour, K.V.I.) lika hyllningar. I Arbets- och löneavtal har den valgorande andamål. l Wood Planer Ends ~ 
, Guldströmmen till postsparban- ( 27 maj undertecknats mellan. re- Avtalsstridig st~~jk blir dyrb~r. COAL--B; the load or sack C 

lren. Postsparbanken fortsätter presentanter för Faurås härads S_venska mura~eforbunde~s Hal- ~ 

att draga åt sig sparkapitalet. Av vägkassa med .biträde av ombuds- smgborgsavdelmng samt tio mura- BERGLUND fUEL CO C 
i. generalpoststyrelsen föreliggan- mannen i Svenska väg- och vat- re, vilka instämts till arbetsdom- I ~ 
de uppgifter framgår sålunda, att .j tenbyggarnas arbetsgivareförbund sto!e.~ av Svens~a. byggnadsindu- ~ Yard 1101 So. L St. f 
banken under de fyra första m.å- samt repres. entanter .för vägarbe-1 st:iforbu~det'. Halsmgborgs ~!gg- J MAIN 2451 ~ 
naderna av året fått insättarbe- ! tarna. inom häradet, biträdda av mastareforerung samt byggmasta- ·.....,_~ ................................. 
hållningen ökad med ej mindre än Svenska väg- och vattenbyggnads- : re Thure G. Karlsson i Hälsing- !" .. 

33,500,000 kronor. arbetareförbundets o m b udsman. borg, skola enligt nu meddelad l BRAND fO .. ff S iKRI NG 
Ieke mindre än 705. samvetsöm- Lönen skall utgöra 70 öre· i tim- dom i. skadestånd . till Karls~~n ~ .. . ~· 

ma värnpliktiga ha i år beviljats men. Chaufförerna erhålla 170 utge tillsammans 15,000 kr., dar- ) 1 .. ne hAsta .och päl1thgaste bolag. 
b f . ·1· .. f • t'•• t ..... ·· D. • l . . • d d ··it h vi'd avdelm·ngen har att ga"lda 10 'N1 kan alltid vara viss om acku-e r•e se ran Jans gormg en- rr T mana en me an va - oc ,- ' h db t b m· "t d 

1 - . . . • • • . . ' · k . ) ratess oc re ar e o an e av 
na summa är rekord. Förra året hYVelföra;re erhålla 175 kr. i må- 000 kr. samt murarna 500 r. pr J de bolag jag representerar. 
var .de samvetsönimas skara 548 naden. Härmed har avtal~träffats m~n j~mte 5 procents, ränta från ) FRANK EKBERG . 
o.c.h 1930 438. Den största ök- me.llan v. a.·gstyrelser .. na· och arbe- stammngsdagen. Svarandena sko- ! 1 ·· · N t ·p .bl. f. .. ... .. , nsurance, o ary u 1c t 
ningsterrdensen visar Norrland, I tarnå• i samtliga här.ader i Hal- la darJamte ersatta motpartens ) 939 Commerce St. Tacoma ( 
Västernorrlands inskrivningsområ- lands Jän. rättegångskostnader med 1,200 '·-----------~ 
de ha icke mindre ä11 152 .befri- * .,. .,. kr., varav avdelningen skall gäl-

1 

.. 
ats .mot 93 i fjol och i Väster- JöNKöPINGS LÄN da 800 kr. samt varje murare 40 SEAMON'S FLOWER 

1
1Jottens 44 mot 28i fjol. Kra.f tpest i Småland nu konsta- kronor. Målet .. g~ller en: enligt SHO. p. 

+: *. * . terad. Dr. Sten Wallin från lant- domstolens enhalhga memng, a.y- Rust Building 
G. o.·TEBORG . . . bruksstyrelsen i Stockholm . och talsstridig s~ärk~~tgä.rd . ~d n?- ~ Corner llth and Commerce 

Understödsarbeten. Göteborgs I fiskeriintendenten i södra distrik- byggnaden for hogre allmanna la- ! · 
~et dr. G. Svenander, Lund, ha roverket för flickor i Hälsingborg, ---.............. ............... ~ 
tillsammans . med fiskerikonsulen- I som Karlsson genom entreprenad- ~ . ---:- -·-- __ _ _ e 
ten . löjtnant G. Luning, Eksjö, kontrakt åtagit sig att utföra. I V EJJ UU.ti KOL l 
v.· .. e·r .. k.ställt. ·.un.der.s.ökn···ing.ar. bet·r.äf- . N.ya inslcräukningar .vid kolgl'U- • Bäs.ta .. slag.-.. Reaona.·bla prlaer •. 
fande förefintliglieten av kräft- vorna. Enligt Skånska Social-De- ~ HARRl·SON BROS 
uest i vattendragen i Sävsjöorten, mokraten har Höganäs - Billes- ) i 
där man under den senaste tiden holms bolaget uppsagt inalles 40• J . MAIN 98 •. . ·~ 
råträffat döda kräftor vid strån- :1rbeta.re vid Gunnarstorpsverken ~ ................. ._,....,,__....,...,..._..,.._._.....,. 



Fredagen den 24 juni, 1932 PUGET SOUND POSTEN 

SVERIGE-NYHETER ~~~~~~~~~~~~~~' båd' fru och fröken skall : gäst 
och gubbarna gå och stöka. 

vara 

NORRBOTTENS LÄN 
Gruvo1· i Koskullskulle nedläg

gas. Den 1 juni nedlades på 
grund av depressionen all verk
samhet vid Frejabolagets gruvor 
i Koskullskulle. Hittills har arbe
tet pågått med stark inskränk
ning, nämligen med blott elva 
skift pr man och månad. Om
kring 170 man beröras av drifts
inställelsen. Driftnedläggelsen be
räknas bli långvarig. 

ETT 
IDEALISKT 

SO:MMARBRöD 
är Bergmans Enkas knäcke
bröd. Det är lättsmält, nä
rande och hållbart. Enbart 
på grund av dessa egenslrn
per kan Bergmans Enkas 
knäckebröd med skäl sägas 
vara ett idealiskt sommar
bröd. Medtag Bergmans En
kas knäckebröd på semestern 
och Edra utflykter. Begär 
alltid: 

Bergman's Swedish Bread. 

Nåväl, jag f:{ded's till ämne tar 
hur det mån' komma att ga för 

far 
när han skall till och traktera. 
Jag tycker redan mig kunna se 
hur gumman myser ,och flickan ler 
när han begynner servera. 

Just nu jag tänker på kaffepan
nan 

som nu handteras utav en annan. 
Ja, denna sak tål att tänka på. 
Man ser hur gästerna sömnigt 

nicka 

Storfors såg stoppar. Bolagsled
ningen vid Storfors sågverk, som 
äges av Munksund A.-B., har med
delat platsens fackförening, att 
arbetet vid sågen kommer att av
stanna omkring den 1 oktober på 
obestämd tid. Inemot 400 man 
bli härigenom utan sysselsättning. 
Arbetet kommer icke att uppta
gas, förrän en omsvängning i det 
nuvarande konjunktursläget in
träffar, i alla händelser icke un
der den kommande vintern eller 
nästkommande sommar. 

I 
vid tanken på detta svaga dricka 

~=========~==~=~ som de nu vänta att de ska' få. 

botanik och företog vidsträckta 
vetenskapliga resor i Mexico, Cen
tral- och Sydamerika. De sena
ste 25 åren reste han omkring och 
predikade i Värmland. Han ef

Men var ej orolig, kä:·a vänner, 
ty om jag rätt dr. Johnson känner 
så blir här kaffe av bästa slag. 
Om han kan koka som fordom-

tima 
terlämnade värdefulla 
samlingar. 

botaniska I kan jag försäkra ni ska förnimma 
att här blir gott kaffe över lag. 

·Y.· 
·:f ·)'~ 

·SKARABORGS LÄN VÄSTMANLANDS LÄN 

Guldmedalj till hantverksman i 1 Skandinaviens största kraftsta
Skövde. Vid Skövde hantverks- i tion. Under de senaste åren har 
och industriförenings högtidssam- J ett omfattande utbyggnadsarbete 
manträde nyligen överlämnade fortgått vid statens ångkraftsta
borgmästare R. Ekman Patrioti- tion i Västerås, där bl. a. inmonc 
ska sällskapets hantverksmedalj i terats Skandinaviens största kraft
guld till föreningens mångårige alstrare, en av Asea och Stal i 
ordförande, skräddaremästare L. Finspång utförd ångturbingenera
M. Dahlen. Detta utmärkelsetec- tor med en effekt av omkring 70,
ken har tidigare tilldelats endast 000 hästkrafter. I verkets egen 
två personer i Skaraborgs län. regi har sedan utförts en ångpan-

Skaraborgs läns äldsta fru Eli- na, vilken är den största som för 
sabeth (Betty) Olofsson 'avled 27 närvarande finnes i landet. An
maj på ålderdomshemmet i Älgar- l~g~ningen har härom dagen be
ås. Hon skulle söndagen den 29 sikhgats av kronprinsen, kommu
maj ha firat sin 102-årsdag .Till nikationsministern m. fl. 
denna dag hade hemmet planerat ·:+ ·:+ ·» 
en högtidlighet. • VÄSTERBOTTENS LÄN 

7:· -l:· 

UPPSALA LÄN 
En högtidlig kyrkoakt ägde rum 

i Uppsala på söndagen den 29 
maj, då ärkebiskop Erling Ei
dem vigde 14 unga teologie kan
didater och en teologie professor 
till det prästerliga kallet. Ak
ten försiggick i omedelbart an
slutning till högmässan. 

·Y.· +~ -X· 

VÄRMLANDS LÄN 
Dödsfall. En av den värmländ

·ska frikyrkorörelsens mera kända 
predikanter, J. E. Bodine, avled 
nyligen i Seffle, 7 4 år gammal. 
Han tillbragte fem år i Amerika 
och avlade sedan studentexamen i 
Jönköping. Under sin vistelse i 
Amerika utbildade han sig för ve
tenskaplig verksamhet, särskilt 

GöR SVERIGERESAN MED 

s 
ERIKA 

LINIEN 

BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

Lägsta biljettpriser på 
många år 

Burträsks sockens ålderdoms
hem i Granriäs har den 29 maj 
härjats av en eldsvåda, som lade 
två byggnader i aska. Den ena, 
uppförd i två .våningar, inrymde 
matsal och kök. Intet av lösöret 
kunde räddas. Den andra byggna
den inrymde förutom visthusbodar 
även celler för sinnessjuka. Vid 
tillfället funnos emellertid inga 
pensionärer där. Hemmets huvud
byggnad var mycket starkt hotad 
och utrymdes. Skadorna värde
ras till sammanlagt 30,000 kr. 

Fängelse för hädelse mot Gud. 
Umeå rådhusrätt meddelade den 
30 maj utslag i ett mål mot skrift
ställaren G. Albertius, som stått 
åtalad för att han i ett föredrag 
på ordenshuset i Umeå hädat samt 
smädat och drivit gäck med Guds 
ord. Han dömdes till 2 · måna
ders fängelse. 

.;z. ·:+ 

VÄSTERNORRLANDS LÄN 
Utansjö sulfitfabrik ,inställde 28 

maj driften för obestämd tid fram
åt. Enligt vad bolagsledningen 
meddelat är driftsinställelsen be
roende på det tryckta marknads
läget och överproduktion vid fa
briken. Arbetsnedläggelsen be
rör omkring 240 man, varav ett 
mindre antal komma att få sys
selsättning med diverse repara
tionsarbeten. 

Men nu när rimsmi.daren det gäl-
ler 

så båtar föga var ni· honom ställer . 
ty han ej värst mycket duger till. I 
Jag tror :tian knappast kan koka 

vatten 
ej heller ens laga mat till katten; 
ja, fråga gumman hans om ni vill. 

Och vår kassör är en duktig man, 
han, 

och han kan tala som ingen annan 
om blott han tillfälle får därtill. 
Se'n ha vi allas vår käre Peter, 
och vill ej han, tar vi en som he-

ter 
Karl Johnson 

till. 
och sätter honom 

Men nu en önskan jag vill fram-
ställa 

till eder, vänner, att vara snälla 
och envar skänka en liten slant. 
Vi ä' församlingens trogna drän-

gar , 
och må som sådana skaffa pängar 
med mindre ni vilja gå i pant. 

När stunden kommer för vår "col
lection" 

så hoppas vi att ni gör "selection" 
och ger oss rundligt en slant så 

stor. 
Oeh om ni tillfälligt är på "pan

ken" 
så kan ni senare dra ur banken 
och sända summan där kassören 

bor. 

Nu kanske är det på tid att sluta, 
ty mitt försök syns ej ge valuta, 
en sak som själv ja nu märker väl. 
Men ner inunder, i vår bottenvå-

ning 
där ska' ni finna en duktig skå

ning 
som sörjt för allt, båd' till kropp 

och själ. 

Och dit ner ila nu våra tankar, 

1 

och en oeh var av oss skyndsamt 
vankar I 

att hämta var sig en kaffekopp. 
Ty Mrs. Nelson och hennes flickor 
ha där berett överfyllda brickor 
med allt slags lockande kaffe-

dopp. 

Och vad som mera nu kunde sägas 
jag tror bör visligen övervägas, 
och lämnas osagt till annan gång. 
Ty att så här i sen aftontimma 

li
f Vi ::-b::::;:;; .. ;i:-~::;:i~~~ 

såväl dag som natt. ( 

UELL FUNERAl HOME ~ 
15 Sixth Ave. Maln 58C1 ~ . 
~~---- ............... -· ........... ~ ............................................ """""'" .... """'""""' • 

THE V ALHALLA 
Fountaln Ice Cream and Lunch, 
Soft Drinks, lleer on Draught, 
Candies, Tobacco, Clgars, etc. 
Gladt bemötande och vänlig in
bjudan till vära landsmän. 
Anderson & Hegglund 

~~....,..,.,.,_,...,..,......,..... 

..-.-~..-....-.-..............-......-..-.............-( 

JOHN HEDBERGS ' c 
Skomakareverkstad ~ 

508!/2 So. 11th St. C 

bar prima utrustning för ekorepa- ( 
rer!ng. Full tillfredsställelse gll_: ~ 
ranteras och vi stå gerna vänner 
och gynnare till tjänst vid behov , 
av något i skodonsväg. C 

:::::=~-======1 
! SVENSKA I 
) VICEKONSULATET c

1 ~ I SEATTLE I 
209 White Building c 

~ omfattande staterna Washington i 
) och ldabo hi\lles öppet alla helg- t 

fria· dagar. Arysutredningar ut- ( 
föras, fullmakter och andra av- I 
bancllirr;;ar utfärdas och legali ( 
s.era.s. Personer, som önska er· ( 
hälla vass, böra inlämna ansö· [ 
kan därom minst 10 dagar före C 

avresan. Tel. Main 6640. t 
r 

~,...,.,.,,.,,..~,. 

COME IN 
HEAR THE NEW 

PHILCOS 
NEW TYPE TUBES 

NEW CABINETS 

FINER TONE 

W e believe these new sets to 
be the finest ever develoned 
and we invite your inspection. 

3821 N o:rth 26th Street 
l'Roc. 0112 

. I 
All Tacoma 3 Day Sale I I 
U. S. Giant Chain Bicycle i 

Tires, each ...................... $1.90 
All . tires sold during this sale 

put on free of charge. 
Lawn Rakes, each ................ 17c. 
24 ft. good ,garden hose 

with couplings ................ $1.75 
50 ft. best high grade kink-

less rubber hose with 
couplings .......................... $4.50 

Galvanized Screen Wire. 
Reynold's Red Edge, per 
square foot .......................... Se 

16 ineh ball bearing, self 
adjusting- lawnmower ...... $5.50 
Tennis Racquets, 1-3 Off, 

W. & D. Tennis Balls, 3 for $1 
Baseballs, and Bats 25c and up 

Good cowhide fielder's mitt 
$1.75 

PROGTOR HARDYIARE 
& GYCLE SUPPl Y 
Next Door to Home Market 

2606 N o. Proctor PR. 0978 , ~ 

PERMANENTS 
Combo Ringletj;e ................ $2.95 
Eugeue Combination ........ $5.00 

3 

PRI TING 

W E ARE fully equipped to 
do every kind of print

ing-Books, Newspapers, Period
icals,, Pamphlets, Circulars, and 
Stationery. 

All work done as you want it, 
when you want it, and at lowest 
possible cost ... Our overhead 
is lower, and we split the differ
ence with the customer. 

"Effrciency spells EC'onomy" 

Puget Sound Publishing Comp any 

1216 South K Street l'hone Main 8320 

STOR VÅRFöRSÄLJNING AV SKODON 
SKODON FöR HELA FAMILJEN TILL DE LÄGSTA PRISER 

SOM NAGONSIN ERBJUDITS UNDER SENASTE 30 AR -
UNDER DENNA STORSLAGNA REALISATION HOS 

Samuelson Shoe Co. 
1110 So. K Street 

1147 Broadway 

Sponsor, Scandinavian Hour, KVL 

Fullt lager av 

UR, KLOCKOR, RINGAR 

och DIAMANTER 

Reparations- och 

...,....... ·~ 

The Friendly Club 
Club House: 426 Broadway 

THURSDAYS, 8-12 P. M. 

Cards, prizes, dancing, visiting, supper at 10 :30. 

Door Charge 25c includes all. 

p 

Sän 
u T S u 

~p 

0 ,o Den NYA Turistklassen 
(f. d. Andra Klass) 

Kungsholm och Gripsholm 
Endera vägen ........... $106 min. 

Judeby såg och kvarn i Hög
sjö socken ha den 31 maj ned
brunnit till grunden. Elden bör
jade antagligen i en anläggningen 
inrymd mindre kraftstation. Så
gen innehöll en ram och ett kant
verk. Värdet av det brunna upp
skattas till 40,00 a 50,00 kr. 

+:· 

gå på i trasorna med att rimma I 
kan komma tiden att synas lång. 

Marcels, 50c; Finger Wave, 50c 
Haircut. Shampoo, F. Wave $1 I j 

Sanstrom 's Beauty I 
Parlors " sasom gava 

Tur och retur .......... $172 min. 
Drottningholm 

Endera vägen ........... $97 min. 
Tur och retur ...... , .... $160 min. 

Tredje Klass 
Kungsholm och Gripsholm 

östg ..... $77 Tur och retur $128 
Drottningholm 

östg ..... $75 Tur och retur $125 

Kungsholm och Gripsholm 
1 :a Klass endera vägen $145 min. 

Drottningholm Cabin Klass 
En väg $116 Tur o. retur $215 min. 

Återresan kan slrn när som helst 
inom två år. 

Turlista från New York: 
DROTTNINGHOLM ......... 18 Juni 
GRIPSHOLM .. , .............. 2 Juli 
DROTTNINGHOLM .......... 16 Juli 
GRIPSHOLM ........ '. ....... 30 Juli 
KUNGS HOLM .............. 15 Aug. 

Följ med en av våra 
Sällskapsresor till Slutndinavien 
Alla utgifter, från New York till
baka till New York, inbegripna. 
25 dagar $181 - 31 dagar $207 
35 dagar $227 - 42 dagar $275 
45 dagar $292 - 50 dagar $317 

öSTERGöTLANDS ~ÄN 
27th & Proctor. PRoc. 0179 

Belönad barnaföderska. Fru Ifan åter äta 
Eleonora Charlotta Lund, maka "Min man har varit mycket I ........ ........,...~~ 
till korpral Karl Knut Lund, framgångsfull med Dr. Peters Ku- Hank's Beauty Salon 
Gristorp, Godegård, erhöll den 29 riko,'' skriver fru A. Blais, Neu- Permanents-Special 
maj vid en högtidlighet hos fru bois, Que. "Under mer än ett år $2.95 i I 
Marta Gr!,11 i Godegårds _herrgård har l~an haft ~ålig mage och k~~- 3907 No. 27th PR. 0517 I 
ett utmarkelsetecken Jämte en de eJ ens smalta havregrynsgrot. j 
sparbanksbok. Föreningen för ös- Nu kan han äta vad slags mat 
stergötlands barn står som givare. som helst, även kött." Denna be--~~ J 

Utmärkelsetecknet utgöres av en römda. örtmedicin har en förträff-1 S p E C I A L S ~ 
brosch och summan i sparbanks- lig inverkan på magens funktio-
boken är 100 kr. Fru Lund har ner. Den ökar magsaften och be-1 For Friday and Saturday. 
fött sexton barn till världen. Ett fordrar aptiten; en tillförlitlig fa
av dem avled vid födseln men· miljemedicin. Säljes ej genom 
15 återstå, 6 pojkar och 9 flic- apotekare, utan tillhandahålles di
kor. Äldsta barnet, en flicka, föd- rekt från laboratoriet av Dr. Pe
des 1897, och yngsta, en pojke, ter Fahrney & Sons Co., 2501 
1922. Washington Blvd., Chicago, Ill. 

FEST-RIM Y ELI ... O"'"r C ARS 
Aleo 

1 !\fnf'LANCE, INVALID COACH. 

SHORTCAKE FOR 3 
220 

3 Shortcakes, 
1 box loeal strawberries, 
112 pint whip cream. 

BUTTER, Fresh Cream- 19c 
ery, per pound ............... . 

EGGS, Large standard, 33c Vid en av trusteerna i Svenska 
Missionstabernaklet i Tacom:a nv-

För vidare upplysningar, beställ· ligen an~r.dnad offerfest uppläst~s 
ningar av hyttplats. biträde vid ut· bl. a. folJande fest-rim, författat 

Haggage Checked from Home 
to Destination. 

2 dozen for ..................... . 

MAYONNAISE, own 1 sc 
make, per pint ............... . 

till släktingar och 
i 

... vann er 

He landet 

Puget ound 
Tacoma, V\la.sh. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll. klipp ut och Insänd nedanstående blankett 

-·-----

PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South K Street, 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po-

sten för en tid av ett år. 

P . "f $l 00 närslutes. 
renum~rat1onsavgi ten, . . 

1 
.. 

er agges senare. f~~danfLe av n. ödlga papper, etc., hän- av signatur .. en .. G ... B .. : Il SPECIAL PARTIES ANVWHERE.I . vande man sig tfll närmaste agent I~ FREE-w1th 40c purchase-1 
~ö! __ ~!_e~-~~ler_ ~111 . . . L • For Your Convenlence . can Hormel Vegetable Soup. 
SW .liUfäft AlVIERICAN LINE J::ig v1>t l>J riktigt lrnr de, skall ga I Ph~!!!! . - ~ ~ - - - • '• .... 

!(.09 ·.w· h' lt.~.1~~.d~.I.·N.4. ~~ &R.L~.~~n, Seatt.le men ä~~~. skall rimma e. n stu~p I MA IN 112 211 tsread and tsutter l l'liiil'ifi ·•·.• ---···.····--·----·.-··-.····-··-·.,··--.------·-··----------·······-·-··--. 1 .. 
1216 South K Street Main 8320 det skadar ej att försöka. .-.. - •• • ... Store 
tll'<lherg Hros .. 508 16 So. llth: '.John / Det känns så kusligt när på en j Gynna våra . 2705 N ·th Adress ·············-·······-·---·--·--·····----------·-·-·-·-·-·-·---···-·-··---· 
q,.,1.,v. ~111; F'ldPllty Bldg .. F'. c. Hew· . .• . 01 Proctor 

son. 903 Paciflc Avenue., Tacoma.. fest ANNONSORER! >..,......,...,. .... ......,...,.. ...... .,.., ............ ,,... ............. .....,.~ .... i-.......... - ..... ------------..... ...,...,..,_.,...,_.....,....., ................ ..,.. 



ska språket ofta. ställa13 i skymundan här i lan
det, ··och att det ske!' på tider och platSer, då 
.nian skulle vänta . att de . som styra och . f.ltäl.la 
skulle veta bättre, framgår av en artikel, vilken 
yi tillåta oss hämt.a ur .. den svenska tidningen 

I denna artikel heter det: 

Vårt g(i!mensamma stora kulturårv, det svenska 
språket, synes ej mera ha något värde för fler
talet av ·Amerikas .svenska prästmän! Hur 13kall 
det . då. fä någon plats i Amerikas universitet? 
Så· länge det ·saknar stöd ·•kan· det· ej få. något 
riktigt fotfäste. Ett språk· måste älskas och 
omhuldas, allra . helst ett levande språk. Ett 
språk, som talas. av en så fin, upplyst .och kul-
tiverad ras som den svenska. · Ett språk, som 
har en sådan rik litteratur, en sådan skön poesi. 
Vi hoppas att nästa generation av prästmän, en 
yngre och mera vidsynt ·sådan, kommer att le
das av kunskapens och. visionens ande, som skall 
segra över okunnighet· och stagnation. Pendeln 
svängar fram 'och tillbaka. Varje . ytterlighet . får 
sitt bakslag. Vi sia om ljusare tider för vårt 
svenska. språk i Amerika. I samband härmed 
kom jag att tänka på Vilhelm Lundströms tänk
värda ord, "Den . svenska stammens modersmål 
är svenskhetens sinnebild och fana, den första 

. och sista länken i den allsvenska gemenskapen. 
Där den länker brister, där är det slut med 
svenskheten." 

NÄR DE NYA SKATTERNA TRÄDA I KRAFT 

Sedan nu den nya skattelagen, avsedd att ba
lansera budgeten, äntligen antagits av kongres
sens . båda kamrar och erhållit presidentens un
derskrift, torde det vara av. intresse för alla dem, 
som är~ utsedda att bära bördorna, att få klart 
för sig 'hur de· komma att påläggas. 

Vad först och främst angår skatten på in
komst; .vilken som bekant betydligt höjts över 
bel~ linjen, så träffar den, inkomster under 'år 
1932, .räknat tillbaka till den 1 januari, men den 
förfaller ju icke till betalning förräri , den 15 
mars 1933. Däremot tillämpas de stegraae arv
skatterna på varje dödsbo .efter personer, som 
avlidit efter kl; 5 e. m. den 6 juni 1932, och 
skatten på gåvor och donationer trädde i kraft 
tisdagen den . 7 juni. 

Från. och .med. tisdagen · den 21 juni tillämpas 
så de otaliga acciser som pålagts tillverkning och 
för13äljnirig av en massa olika varor, och som 
innefatta skatt på vört, malt, maltextract, . druv
koncentrat, druvsaft m. m., i andra ord på de 
ingredienser, som det våta Amerika använder 
för att bereda· sina nubbar, men inte på nubbarna 
själva, vare sig de ärö tillverkade här i landet 
eller .importerade. 

Vidare skatt. på smöroljor, importskatt på olja, 
kol, t.rävirke ·och koppar, skatt på gummiringar 
och slangar, t?alettpreparater, pälsvaror, juvele
rarvaror, automobiler, radioapparater, .sportartik- . 
lar, mekaniska kylskåp, skjutvapen och patro
ner, kameror, tändstickor, konfekt, tuggummi, 
läskedrycker, bensin, telegram, telefonsamtal, te
ater- och konsertbiljetter, stämpelavgifter å obli
gations- och aktieemissioner och överlåtelser-, 
skatt på checkar, 'bankfack m. m., m. m. 

Den pålaga, som i vidsträcktaste mån torde 
träffa de breda lagren, är emellertid de höjda 
portosatserna, och de tillämpas från och med den 
6 juli. I stället för 2 cents per uns blir avgiften 
för första klassens försändelser efter den 6 juli 
3 cents per. uns, och vissa förhöjningar träffa 
dessutom andra klassens· postförsändelser, bland 
vilka räknas tidningarna. Finansdepartementet 
beräknar, att alla dessa portohöjningar skola till
föra skattkammaren $160,000,000 i ökade in
lwmster. 

De nya 3-centsmärkena äro redan tryckta och 
tillhandahållas •allmänheten. De tryckas i pur
purfärg och bära en reproduktion av Stuarts 
bekanta Washingtonporträtt,. och de komma att 
utsläppas till ett antal av fyra miljarder stycken. 
Placerade i en sträcka efter varann skulle dessa 
märken täcka 62, 700 mil, eller nog för att om
gjorda jordklotet vid ekvatorn två och en halv 
gånger. Förut befintliga 3-centsmärken kunna 
naturligtvis också användas, liksom det också 
går för sig att nyttja de gamla 2-centsmärkena 
med ett extra 1-centsmärke adderat. 

I och med dessa pålagor torde Förenta Sta
ternas bebyggare bli lika tungt beskattade som 
något annat lands så länge depressionen varar 
och statsutgifterna fortfara att med 100-tals mil
joner överstiga inkomsterna. Man får. trösta sig 
med att det är absolut nödvändigt att få bud· 
geten balanserad, att detta är .ett sine quo non, 
oavsett hur mycket det svider i individens skinn: 

chef, dil'ektör Edström, sitter i 
sitt rum och tar saken söndags
lugnt, tänder makligt en cigar
rett och säger: 

- Jag överanstränger mig al
drig. Jag sitter här och gör 

SKANDINAVISK RESTAURANT 
Mrs. Oluf Olson, Prop. 

"MARY'S LUNCH" 
1103 Tacoma Ave., nära llth St. 

praktiskt taget ingenting. !============== 
Vore jag säker på att direktör 

Edström aldrig fick reda på det, 
skulle jag säga Er en sak: "Det 
är en bluff! - En generalbluff! 
Omedveten kanske men bluff i 
alla fall ! " 

Och detta djärva påstående 
skall jag ha äran bevisa i fort
sättningen. 

·:+ .;;. .;: 

En kulen novemberdag 1870 
gjorde Johannes Sigfrid Edström 
sin entre i denna världen. När 
han första gången kunde göra en 

J. M. ARNTSON 
Skandinavisk advokat 

Praktiserar inför alla rätter 
MAIN 5402 , 

PUGET SOUND BANK BLDG. 
)~~ 
r 

· PALACE MARKET 
1554 Broadway - ·Vid 17th St. 

Tacomas enda skandinavi
ska kötthandel som äges 
av innehavaren. 

mera medveten uppskattning av l lOLE JACO 
samma värld, fann han sannolikt, BSON, Innehava1·e 
att den inte var mycket att hur- ~..........._~,.., .... 
ra för. En vindpiskad ö - Orust l Ed Sproule's Butter Store 
- med kala klippor och skär och 
vitskummande vatten runt om
kring. För hans far, sjökapten 
Olof Martin Edström, var .visser· 

Smör, Ägg och Delikatessvaror. 

Publix Market 
Första dörren från 11th St. 

ligen vågskvalpet ljuvlig musik, 1 ~ 
men hans mor, Eva Charlotta 
Edström, kunde s!J.som härstam- JENSEN'S BUTTER, EGGS & 
roande från Alingsås aldrig för· DELICATESSEN 
lika sig med "Bohusläns klippor 
och skär." Kvinnan är en liten Gari:unelost, getost och andra 
mäktig hävstå.ng i utvecklingen, import?rade skandina-
och sannolikt var det Charlotta viska varor. 
Edström, som genomdrev famil- f Bay City l\'Iarket, 1144 Pac. ave. 
jens inflyttning till Majorna, då , ......................................... """...,.. ....... .......,.,.. ........ ......., ..... ~ 
sonen var 3 år gammal. I.:----..,......,....,...,.....,_, ... """"....,,_""' 

Majorna i Göteborg var en ljuv
lig plats på den tiden - kanske 
är den det än - för en pojke att 
växa upp på. Det var de stolta 
segelfartygens tid. För fulla se
gel kommo fregatterna styrande 
in i hamnen från främmande 

B. PAULSON 
Juvelerare 

1 :a klass urreparationer 

1016 So.1 11. St., Tacoma, Wn. 
(Nära llte och K) 

Fredagen .den 24 juni, 1932 

DR. S. P. JOHNSON 
Tandläkare 

206-7 -8 Pioneer Bldg. 
First Ave. & James St., Seattle 

J EMIL STENBERG 

I Svensk Advokat 
Notary Public 

602-603 P. S. Bank Bldg. 
_...,,._..,,_~~ 

~ 
l MUELLER FURNACES 

De bästa i marknaden. 

613 St. Helens Ave. Main 6205 

MARTHA KNUTSEN 
Skandinavisk 

Sjuksköterska 
"Materlllty Cases" eller invalider 

skötas. God vård garanteras. 

Main 7233 804 So. Ainsworth . ' 

TAOOMA TITLE 00. 
ALMIN L. SWANSON 

Pres .. och Mgr. 
"Abstracts of Title" och "Tltie 

lnsurance" 

Maln 2331 Bankers Trt1st Bldg. 

~~----.-..--

New 
(fars 

Used 
Oars 

Complete Equipped Shop at 
your service 

Arthur Espeland Motors 
6th Ave. &. State. Maln 6114 

land. Pojkarna på stranden dro· I '''"l"l/llllll'llllllllll I · · • 
f d f
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go e ter an an av ortJusrung o· = 
ver den hänförande synen och 
även de underbara historier -
mestadels lögn - som de gainla 
sjöbussarna berättade om fjärran 
belägl}a underbara länder. Det 
var tider! 

Men de togo slut, och sorgligt 
att förtälja var unge Edströms 
pappa en av dem, , som bidrogo 
till segelfartygsromantikens död. 
Han stratade nämligen en ång
båtsroute - på linjen Settin
Göteborg-Bergen. Pojken fick 
följa med några gånger och söpt 
begärligt in den salta altanvin
den. Ack, sjömannens liv är så 
härligt! Tänk, att som sjöman 
få styra ut på den blånande O
cean -. 

Men Sigfrid Edström blev al· 
drig sjöman. I hans hjärta ut
kämpades en liten förbittrad 
boxningsmatch mellan havets och 
landbackens huldror, och land
backens vunno. Den från fadern 
nedärvda längtan till havet blev 
i sista ronden utslagen av mo
derns oro och rädsla för havets 
faror .. Varje gång det blåste var 
hon, en slättens dotter, hjärt
ängslig för mannen. 

I Pojken gick i skola förstås. Ett 
5-klassigt läroverk i Majorna 
kompletterades med en sjätte 
klass i annat läroverk - alltså 
tillsammans motsvarande realskol-

I "BETTER CLOTHES 
FOR MEN" 

BIG BEN OCH BABY BEN 
Repareras för $1.00 

Andra klockor och ur repareras 
även till rimligt pris 

Allt arbete garanteras för ett år 

K. Andersen 
1216 South K Street 

Callson ® Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2-3 Washington Building 

-

i:., ............................. ...., ..... .....,..., .......... ..,,. ......................................................... #,...,.....,,,., ............... 

PETERSON BROTHERS 
1002-4 South K St. - Main 331 

VED och KOL, MJöL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

examen. Därpå styrde han .raka l 11 

vägen till Chalmers. 
Nej, han var inte något tekni-

kens underbarn. Han satt inte 
(Forts. s. 8) 

T EATR:R-N YTT 
Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

BLUE MOUSE 
Now Playing-

James Cagney in 
"WINNER TARE ALL" 

-25c ANY DAY ANY TIME-

VI FÖRSTÅ OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACtlLEIN BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 
kringlor, Gränna för sina päron, 
Västerås för sina gurkor. 

Stadsparken i ·Västerås,· det före FQX RIAL TO 
sta' främlingen gör bekantskap Now playing: :O.:ll 
med, har inga gurkor, åtminstone y·d f k ·d 0 Id 
synas inga till denna gudbenådac I "Merrily We Go to Hell" I rams r1 en a er 

historia är Johannes Sildrid ·Edströms historia I de senvårsdag~ . då solen .vräker with Slyvia Sidney and Frederic kan ni vara kraftig och vid god hälsa genom ~ 
ned kaskader av ljus över de March att använda ' • 

Av Redaktör Harry Ifolal'e knoppande träden och det spiran- ~~"\~~) DR. PETERS 
de gräset och kvartslampsbestrå- I,. ~KURIKO 

. 
me.d . namnlös förtvivlan .målad .i 13:~ det . yngsta Västerås, som Henry Arnold Peterson 
ansiktet, ruinerade miljonärer, flanger i stadens gungor. 

· · ·· ·· Svensk Advokat ryckande. a.v. sig hå.ret .ända till Allt andas fnd, stilla, fortatad . l :lli: D .. k d t ""It . · · . · · · · ·· d f · d T"ll h ·· b k :y: en star er e ra ma sma nmgsorgan. 
föntskallighet . . . . son ags n · 1 oger a om 101s..1s Wash. Bldg. Maln 718 ~ Den verkar välgörande på edra njurar och er lever. 

Ab .nej, sådana äro inte vi! De gungor~a stå~. ett kyr~torn stål- • Residenstelefon Proctor 2861-R ( Den håller er mage i ordning, . . . 
stora gesterna överlämna vi åt skarpt i solflodet. En innevånare j __________ ________. Den styrker och uppbygger hela ert system, • 
sydlänningarna. Vi ta. saken kallt. efterfrågas om vägeh till Asea. . Ett föraök akall övertyga er. Den är beredd av rena, hälsogi· 
Vi . gå inte i. sjo.· n i första taget; IlaI,J, pek.ar . på "kyrktor. net," a . . I vande rötte! och örter 0. c. h i!1J?ehålier inga skadliga .eller vanebil .. d~nde 
N f"' d t . "d . ··. . ,· Dr· .. ·, . . t . li k I t f"'. ) Anthony M Arntson droger, EJ en apoteksmed1cm. Tillhandahålles endast av spec1ella 

og or e . SVl er, men . • . . ..· e ar s~p oma . s .. _ ~ ~ or , · · Attornev-Åt-Law ·. ~ agenter. Tillskriv •· 
Nu slår nug en tanke: Kanske 

1 

As<>a, men fö1~ Aseas cr1t!1, Jonan· 11 . . · . . I 9. DR. PETER F AHRNEY & SONS CO. · 0. 
de utländska herrarna träffat Jo.· nes Sigfrid Edström. Asea är en ) 911 . Fldellty Bldg. 2501 Waahinaton Blvd. .. · CHICACO, ILL. 
ha"""l ,Sigfrif! E~'txöm?. . . j p;J<uim ~od .10.000 arbotsbin, '~m l Tol•P'°"' •~•dw., 1418 11 25C ,....,N~""'""" • ........ , . . [.L . H 

Sösiertälje är känt för sina · arbeta och stå i för fullt. Aseas ' 6<>: . · · .. 10dJ 
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I T h W
----:----------{ Veteran polismannen Adam Wi-

·. · acoma oc ashmgton l ;r;~~E:~~tfJ~i~~i 
~ .......... ~ ... hft l'k . ~~ .... mne a o i a befattningar väx-

Sätt edra sparpängar i verksamhe ligen reducerats från $1 88 fll Ilande från chef till konstapel. Han 1· 

med 6 pct. vinst i "preferred certifi $ · i I va t · 1 kt' t .ca:tes" i Bratrud Mortgage & Realt:t ' 1.73 per 100 pounds. Detta är r o ~iv~ a ig . en. av stadens I 
Corporation, 954 Commerce st. samma taxa som gäller från Ca- I mest valkanda pohsmån. Hans se· 

* * * lifornia, och genom reduktionen ; naste uppdrag var som förman i 
~inla_ndia-k~ren var i torsdags blir det möjligt för Washingtons "dry squad" .kår~m .. 

kvall bjuden ti!I herr och fru John fruktodlare att konkurrera med . ., .. , ·~· 

E 
NO. 233 

Vasa Orden av Amerika 

LOGERNA 

Western 
Star 

NO. 558 
Vasa 01·den av Amel'ika 

5 

Asplunds trevliga hem vid Sum- Californias, vilket de förut icke Livsfarligt skadad i en autokol-
mit. Bjudningen var ämnad som kunnat på grund av skilnad i lis~on i måndags blev Gene Gau-
uttryck för en välgångsönskning fraktavgiften. thier, välkänd garage ägare vid 
till kören före dess stundande ·:+ -:+ .,, Tacoma A ve. Olyckan inträffade 

INBJUDA ALLMÄNHETEN ATT DELTAGA I EN 
AVHÅLLES I 

BANKETT SOM 

delt~.gande i Runebergordens Sån- Glöm ej Valballas picnic nu på på Mt. ':acoma vägen nära Span-
garf~rb_unds konvent i Seattle, 1 söndag vid Hi-Dive, Surprise Lake. m~ay, dar G:s maskin samman-
-4 JUh. Kören, som stått under Se annonsen! stotte med en auto körd av Mar-

Scottish Rite Cathedral, Tacoma 
Martin Carlsons ledning sedan ·>:· .,, ,.,. vin Farland. Båda bilarne blevo LÖRDAGEN DEN 25 JUNI KL. 7:00 E. M. TILL ÄRA FöR 
. den stiftades år 1913, deltager Stadsveterinäi· J. A. McGavick ~am.ponerade, men ingen av de 
med hela medlemsantalet i detta drunknade i lördao-s i Blue Lake akande blev allvarsamt skadad 
års sångarkmwent. Lewis county, dit 

0

han begivit si;/ föruto
0
m Gauthier. Han fick hu-

.,,. ·:+ ·:f på en fisketur i sällskap med L. J vudskalen bräckt och tillfogades 
Storlogens Delegater 

En ~.xtra, legislatUl'-session har H. Stenberg, mjölkinspektör, och/ andra kropps~ka~or:. 
guvernor Hartley av en komi'te George Davies, stadsmekaniker. .... "" "" 
framstående Tacoma män uppma- M. stod fiskande på en liten tim- .. I\.ineser in~ör rätta. Anklagade 
natii att sammankalla för att lin- merflotte, då han plötsligt förlo- f~r mord_ sta fyra kineser inför 
dra arbetslöshetssituationen. . Ko- rade balansen och föll i vattnet. ratta i JUdge Hodges domstol 
miten, som utsetts på initiativ av Han var en god simmare och ro- denna vecka. De beskyllas för 
de lokala frimurarelogerna, påyr-

1 

pade tlil kamraterna att de icke att na~:en til~ sistlid. ne 2 maj 
kar att fonder ur statskassan be- behövde kasta sig i det kalla vatt- hava <lodat sm landsman Lew 
viljas för startande av större pu- net för att hjälpa honom, men Bow, ägare till ett kafe vid 

GOD MAT 
INTRÄDE 75c 

blika arbeten. strax efteråt sjönk han, antao-li- Broadway. På vägen till sitt hem 
.;:- .;:. ·:+ gen gripen av kramp. Hans båda blev han överfallen av fyra män, .. .. 

Mr. och Mrs. Alfred Carlson, vänner gjorde förtvivlade men s~m ~vlossade en skottsalva. Bow rer, ha~e olyckan forlora hogra 
4551 6th avcnuc, sjösatte för nå- fniktlösa försök att finna och räd- foll till marken med fem revol- h_and~n I ~.ns~ags. Han .. hade ;a
gra .dagar sed~n sin nya eleganta da honom. Först följande dag på- verkulor i kro~pen och även till- nt pa besok i Or~go~ for att m: 
lustJakt "Marie Anne." Dottern träffades liket och upptogs. Den fogad flera_ kmvhugg, Innan han s~ektera en .. kvic.ksilvergruva, ; 
Anne bräckte en flaska vid sjö- omkomne var broder till 'garbaae' dog, framviskade han till en polis, J vilken han ~r mtre~.serad, da 
sättningen, varefter man gjorde superintendenten Hugh McGavkk som s~ryndsamt kommit till plat- h~_ns a~to . pa hcmv~_gcn ble~ 
en provtur å sundet, varunder det och till advokaten Leo McGavick. sen, sma banemäns namn. De trangd .. at sid~n ~v en r::ot~nde bil 
visade sig att båten är fullt ut Han efterleves av hustru och tt anklagades advokat Wesley Lloyd och stortade i diket, darvid hans 
tillfredsställande; den gjorde över treårigt barn. Han var den :t- söker bevisa deras alibi och påstår hand. bl~v sönd~rkrossad. Olyc-
15 knops fart. Farkosten har al- tonde personen i Tacoma som att fyra andra män förövat atten- kan mtraffade nara Eugene, Ore., 
la moderna inrättningar, sovplat- under de senaste få ·veckorna om- tatet. Han förklarar även att oc.~ R. fördes till hospitalet där-
ser för fem personer, fullständig kommit genom drunkning. B_ow och hans hustru levde i oe- stades, varest han fick handen 
köksinredning m. m. Herrskapet -:<- ·:> ·x· mghet och att B. utfäst en belö- I amputerad. 
Carlson kommer att under som- Frimurare-Ol'den i staten Wash- ning på $300 för att få henne 

-!·:. ·:+ ·l:· 

maren göra kryssningar omkring ington håller sitt årsmöte i Ta- bragt om livet. T "b ,, . 2 " d t _ .. ,. .,. ~ acomas onus grupp n :r 
pa sun e , samt kanske aven nå- coma denna vecka. över 700 or- 0 • .. • .. avreste i onsdag 

0 

.. t'll 
gon långtur, vilket båten är väl densmedlemmar äro närvarande. Padr1ven av hustru-käl'lek före- W h' t D ~ f~a ~a~.. i 
utrustad för. Orden initierades här i staten re- tog 34-årige fången Fred Hult en . as mdg don, · d ., d~: ab f' otrl~na 

·· ·· ~ desp t · f " W 1 sig ·me en re an ar e m iga 
"" w .. dan på den tiden då Washington era rymmng ran a la Wal- k · G "k tt 

Mr. och Mrs. C. Berg ha nyli- utgjorde en del ~v Oregon terri- la fängelset. Ett kulrägn från I ~O a;~n.k . rupf en, som r~ nar fe" 
gen fått sitt präktiga sommarhem toriet, och detta är det 75te års- vakternas gevär susade kring öro- - : ng~e ~an~r un ;r a~ o
a Fox Island färdigt, där de vid mötet i ordens historia i denna nen, men han undkom osårad, rkanffe ta~ k .. t. "arpe11: .. er, .. ar 

f 

· · · .. b d " " s a a sig s JU s pa en Jarnvags-
ntider kunna 1 fulla drag njuta stat. En stor utflykt med en ka-1 smog om or pa ett frakttag och f kt 

av den härliga naturen. Det nya ravan automobiler arrangerades i tjuvåkte lyckligt till Tacoma. Här ra vagn. 
sommarhemmet kommer att invi- tisdags till det vackra och ståtliga uppsökte han sin hustru, som är ·X· +f " 

gas i slutet av veckan. frimurare-ålderdomshemmet i Ze- allvarsamt sjuk i följd av en au- Rymlingar infångade. Tre av 
- Familjen Berg gästas för när- nith; Till ordens stormästare i toolycka. Efter att ha träffat fångarne med de värsta oanditre-

varande av Mr. och Mrs. Heatly, Washington distriktet valdes John henne, anmälde han sig själv för korden mord och rån i Walla 
. f. d. Tacoma bor nu bosatta i M. Roberts, biträdande stads eon- poli~en. .. H. avtjänar från 5 till Walla fängelset lyckade~ rymma i 
New York, vilka äro på besök troller i Tacoma. 15 ars fängelse. Han förklarade, tisdags. Efter att hava lamslagit 
härstädes. Kärleken till Tacoma ·x· ·::· * att han ;måste träffa sin sjuka en vaktman, fått fast i en stege 
ä~ hos dem så stark, att de nu Jetland & Palagrutl, 912 Paci· hustru, trots ~et var livsfarligt och praktiserat sig över den höga 
gora planer om att åter bosätta fic avenue, ha allt vad en man och trots han visste att hans fän- fängelsemuren, stulo de en lastbil 
sig härstädes_:_ -~ ·:+ b.ehöver. av klä~~r och oc_h ekipe- gelsetid ko_m:ner att förlängas ett l i. vilken d: for? bo~t. Förföljd~ 

·· ·· nngsartiklar, basta kvahtet och eller annat ar. måste de overgiva bilen och flyd-
Svensk Tacoma flicka graduent rimligaste priser. Kom in och '" -;; .;; · ~e in i -ett skogssnår, där de 

från California universitet. Miss "nävetas" med Jetland.; han är en N~ gitldr~lSl~ng till Alaska för- dock blevo omringade och fasttag-
.Margaret E. Nelson, dotter till gemytlig Nordens son, som gärna utspas av tidnmgen Seward Gate- na följande dag. 
Mr. och Mrs .. T. E. Nelson vid språkar bort en stund med en :Vay, s_om o~.talar att. en malm-, .,, ·x- ·:t 

South Orchard street, har i da- landsman. * ader guld, varderad till att in- Gellatly-for-Governor ldubben i 
Pierce county har öppnat kontor 
i 606 Provident Building under 
Robt. M. Davis' ledareskap, och 
är för närvarand.e sysselsatt med 
en kampanj för att få alla röst
ägande att registrera i god tid. 

garne utexaminerats från Univer- * -» .,. nehålla $50,000 per ton, blivit fun-
sity of Southern California. Hon Scandinavian Mutual Society of n~n i Nuka distriktet, omkring 70 
tog ~aden med hedrande vitsord Piei·ce County höll i måndags m:l frå11: Se"'.ard. Fyndigheten 
och hoga betyg i litteratur, konst kväll ett välbesökt möte i Nor- gJordes i en dJup tunnel i den för 
o_ch. vetenskap. Gradueringshög- manna hall. Ett antal nya med- läng~ sedan övergivna Babcock 
tidhgheten, vid vilken modern, l_emmar intogos och affärsför- ~ow~e gruvan. En rusning till 
Mrs. Nelson var närvarande hölls handlingarna rörde sig i första distriktet pågår redan, och en 
i Olympic Stadium, Los Angeles. hand om förberedelserna för den mängd båtar ställas i ordning för 1 ~ ...... ~ ..... ~ ..................................... ....,.. ............. ~ 
Miss Nelson återvänder i sällskap planerade stora picnic som för- att ditföra guldsökare. 
med modern till Tacoma och kom- eningen håller vid Surprise Lake . .:x- {{- -:{-
mer att" s~~nna här under somma- söndagen den 17 juli. Föreningen f Radikal lonebe~~~ärning f.?r i 
ren. Saval hon som herrskapet beivrade även de strävanden som staden Seattles tJanst anstallda 
Nelson äro medlemmar i svenska göras för att förmå guvernören I föreslås av mayor John Dore. Ge
lutherska kyrkan. att sammankalla legislaturen till nom en sänkning av 10 till 25 pro

·:+ ·» 

20% rabatt på allt skorepara
rationsarbete hos Holmgren, 205 
So. llth St. (Rust Building). 

·Y.· .y.. ~· 

extra session för arbetslöshetspro- cent i l~~ierna ti~.l nära 4,000 
blemets lösning. Härom antogs en stadsanstallda beraknas $1,442,
resolution vilken återfinnes å an- 1 500 kunna inbesparas årligen. 
nan sida i dagens nummer. Månadslön på $100 eller mindre 

-::- """ -x· kommer icke att reduceras, men 

Butik att hyra 
Vi ha en affärslokal till ut

hyrning, passande för järn
kramhandel, cykel- eller radio
affär eller något liknande. Den 
ligger vid 84de och Park ave
nue. Rimlig hyra. 

Intresserade hänvände sig till 

Bratrud 
954 Commerce 

Pastorspar på sommarferier. Pa
stor och fru E. G. Svenson avreste 
i söndags eftermiddag för att till
bringa en eller annan månad i 
mellanstaterna. De göra resan i 
sin automobil, och närmaste målet 
är Sioux Falls, South Dakota, där 
pastorsfruns föräldrar äro bosat
ta och där de ämna stanna mesta 
tiden, men även besöka andra 
närliggande platser för att helsa 
på hos därvarande släktingar och 
vänner. Före återresan hem äm
na de även göra besök i Chica
go och Duluth. 

Slagen och rövad till tack för lön på $110 kommer att avkortas 
hjälpsamhet blev L. R. Fridell med 10 procent och sedan kom
från Aberdeen i söndags på lands- mer avkortningen att stegras 
vägen nära South Tacoma. Han gradvis till 25 procent för lön 1 

:.-...,....,,.,........,.......,. ........ .....,....., ..... ,,..,....., ...... .,..,.....,....: 

hade stannat för att hjälpa en på $300 eller mera. 

-;+ * 
Dödsfall. Carl A. Fredlund, 60 

år, avled i tisdags natt i sitt hem 
vid South Junett street. Han har 
varit bosatt 12 är i Tacoma och 
var medlem i Pentecostal taberna
kelförsamlingen. Han efterleves 
av hustrun Mary, sonen Hjalmar 
och dottern Mrs. Robert Wall. Be
gravningen förrättas i dag från 
C. 0. Lynns kapell. 

-).' +:· ·:+ 

mötande motorist, vars maskin .,, ·x· ·:+ 

tycktes vara i olag. Men då F. Up1uömnde sågverksolycka. -
skulle stiga ur sin auto, fick han , ~lias C~ristenson, 50 år gammal, I 
ett slag i huvudet, så att han ner- I agare bil ett sågverk i Kelso, 
föll sanslös. Då han kvicknade blev i onsdags ögonblickligen dö
till, var den mötande banditen dad. Under arbete i sin mölla rå
försvunnen och med honom F:s kade han falla tvärs över cirkel
portmonnä med inneliggande $18. sågen, som genomskar och nästan 
.. -....----~""" tudelade hans kropp. 

BJORKMAN & SON ! Den .demol~x~at;~k; Washington 
delegat10nen, bestaende · av 20 

1016 So. Ji St. B'way 2114 ~ ~edl:mmar till nationalkonventet i i Chicago, avreste dit i torsdags. 

Member "Red & White Stores" ~I Dele~ationen är instru~r. ad att rö-
Etablerad 1895 5 sta for Roosevelts nommation. Fö-

re avresan höllo de sammanträde 
i Seattle, därvid majoriteten 12 

~ava alltid ~å lager ett av delegaterna, uttalade sig' för 
:1kt urval av m.hemska och omröstning rörande prohibitions-
1mporterade delikatessvaror lagen, i enlighet med republikan-
och .. färskt ~pplag av det ska platformen, och de övriga 8 

1013 So. llth St. 

önskar härmed 

PUGET SOUND 
PUBUSHING GOMPANY 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN 

TILL Ii STREET! 

OCH ANHÖRIGA 

ETT GOTT PROGRAM OCH DANS 
Bambiljett till banketten: 25c 

ALLA VÄLKOMNA. EFTER KL. 10, 25c 

KOM TILL 

Valhallas Sommarutflykt 
vid 

HI-DIVE, Surprise Lake 

SÖNDAGEN DEN 26:TE JUNI 
25c parkering för automobiler. 

Fritt inträde till parken om Ni kommer pr bus. 

ALLA VÄLKOMNA! 

FRI DANS PÅ EFTERMIDDAGEN! 
Auto-bus avgår från 14de och Pacific Avenue 
kl. 8:05, 11:05 f. m., samt 1:05 och 3:05 e. m. 

Jr.·-----------------------------------------------------... ----------------------------. 
• • l • • : 

Kay Street: Boost:ers 
!I EXTENDS A. HEARTY WELCOME TO 

][ Puget: Sound Pub!ishing Co. 11· 

~-------------------~~--~--~~~~~--~~-~--~~~:~~~~-----------------J 
~ ~I~~~~~~~~~ 

KA Y STREET MEAT 
MARKET 

Jobnson's Quality Meats 

W e hereby extend a hearty 
welcome to the 

WESTERN VfKING 
and 

PUGET SOUND POSTEN 
as neighboors and friends iu 
the Kay St. Business District. 

i 
i~~ 

~I 
Till PUGET SOUND 
PUBLISHING CO. 

Undertecknad gratulerar 
Eder med flyttningen till 
Kay streets affärsdistrikt, 
och önskar Eder ett hjärt
ligt välkommen till Taco-
mas framtida 
tan center." 

"metropoli-

STROM'S GROGERY 
THOMAS STROM 

KRONER 
We will issue Drafts at rate of 
$18.10 per 100 Norway Kr. 
$18.90 per 100 Swedish Kr. 
$20.25 per 100 Danish Kr. 
$1.85 per 100 Fin .. Mark. 
Add 25c our commission charge to 

orders. M:ouey sent !Jy Radio. We 
give you a superior service. Steam
ship tickets for sale. Certificatos of 
stock, one sllare Norwegian Ameri
can Line, 200 kr., will deliver to you 
for $20.00 . 

, F. C. HEWSON 
Main 5789 903 Pacific Ave. 

:( 

111;-

Sponsor, 
Scandinavian Hour 

K.V.I. 

ALLTID REDO 
att betjäna, sak sam

ma vilken tid på dyg

net vår betjäning er-

fordras. Vi äro Er 

alltid lika nära som 

den närmaste te le-

fonapparat. 

)1 

l( 

y 
\ 

Billigare frukttransport. Inter-1 ~ beromda smoret ·j förklarade sig gynna en planka 
state handelskommissionen har ; "GOLDEN ROD" om .. amend.ementets ovillkorliga I ( ) , .. -......,.,,...,..,_,..,.......,,...,,,......,......,,"'"'.,......,,.,..:i 

frukt från Wash' t t'll d Agenter för * -:.:- ·:<- asa 0 e I om IC e a hade arrangörer-nedsatt järnvägs-fraktpriset på l I upphav~nrle. . ( V H t } I ' Gl" · k tt ' . 
C.0.LYNN CO. 

mg on I e .. na av progra å "I d 
östra staterna m. ed ungefär 10 Kuriko och Ole Oid ·. Forlorar···. h. ögra ha. nden i auto- l Taco mas skandinaviska hotell . r uppträdand ~~:n s V~ .so~. e 
procent. Fraktavgiften har näm- krasch. W. J. Roberts, en av Ta- i " .. e a is erna satta varde 

eomas mest välkända civilingeniö- 1330172 Pacifie Ave. pa ert erkannande. Skrlv och låt 
oss få er mening om programmen. 

MORTUARY 
•!i>istinctive Gfuneral Service 

-Phone:'Main 7745 
717 TACOMA AVE. 



'driva affär ,direkt med publiken, och vår firma är den enda i 
\$:aden so)ll ·liar egen . kardmaskin. 

::!::~/~~~-~-~~~~·-··· $2.50 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 
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The following list contains the name and address of. the sponsors, 1~---------------------------
who together wit~ the Puget SoQ.nd Posten and ·The Western Viking, 
have made The Scandinavian Hour over KVI possible: Sponsor Scandinavian Hour, K. V. I. 

MARTIN CARLSON, Insurance and Steamship Agency, 1216 So. K 
Street, Tacoma, Washington. 

DRS. QUEVLI, SR. and JR., Medical Arts Building, Tacoma, Wash. Buddey .... King Company 
NORTHERN FISH COMPANY, 15th and Dock Street, Tacoma, Wash. 

I LIEN & SELv+G D·. RUG STORE, 11. and Tac.oma Av.e., Tacoma,. Wn.1·1 F uner al Direc t ors 
C. O., LYNN, Funeral Director, 717 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. 

C. C. MELLINGER CO., Funeral Directors, 510 T.acoma Ave., Tacoma/ 1 . 1 102 So. Tacoma Ave. Broadway 2166 
B{JCKLEY-KING COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and/•• • 

So. lst St., Tacoma, Wash. 

1 

-.... -.-· ............... ~-_........._ __ 
BLUE M. OUSE THEATE.R, 1133 Broadway, Tacoma, \Vash. 'i~ 5 

· ~ Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 
BRATRUD MORTGAGE & REALTY CORP., 954 Commerce Street, 

Tacoma, Washington. Sponsor, Scand. Hour, K.V.L 

Nlc·KELSE··N's·. on·o· .. CERY I P. VEBORG, Jeweler, 1147 Broadway, Tacoma, Wash. 
J NICKELSEN'S GROCERY & SCAND. DELICATESS. - 1210 So. K COMPLIMENTS OF 

1210• So. K St. I Street, Tacoma, Wash. 
MAIN 3854. WE DELIVER 

. · •· .· HANS JOHNSON'S FEDERATED STORE, Ladies' & Men's Furnish-
ings, 1114-16 So~ K St., Tacoma, Wash. 

WESTERN VIKING 
AND 

PUGET SOUND POSTEN 
WE WELCOME YOU 

·As NEIGHBOORS IN 
T.HE K ST. DISTRICT 

---;;;;;--

Try our Imported Swedish Punch. 

THE SILVERDALE MONUMENT WORKS, Silverdale, Washington. 

BINYON OPTICAL COMPANY, ·920 Broadway, Tacoma, Wash. 

OPDAL POULTRY FARM & HATCHERY, Waterman, Washington. 

CARLSON MATTRESS & UPHOLS'rERY CO., 821 Center Street, 
Tacoma, Washington. 

CHAS. F. ERICKSON & SON, 714-16 Pacific Ave., Tacoma, Wash. 

"HIDIVE", (Picnic ground) Surprise Lake, C. W. Johnson, propr. 

................................................. __ 1~,aM ...................................................... .__ ........... .-. .... .-.. ................... ~""' 

Sponsor, Scandinavian Hour, KVI. 

PUGET SOUND POSTEN 
and 

WESTERN VIKING 

WEEK END SPECIALS: 

50% WOOL BA'.l'HING SUITS 
For Boys or Girls 

9gc 

PAJAMAS 

New Shipment of Women's 
Pajamas 
9gc 

Hans Johnson's 
-------. FEDE·RATED 

s-iröRES 
'4tlraUtof.hrtJeomtllir!.Stoies/MkdinlJJJ1fi11qanåi1dMfiJVrt 

' 
1114-16 So. K ·Street 

Long Branch, 20 juni. 

Ärade landsmän; . 

Sigrid Riise PIANIST 

Pianoundervisning 
Scandinavian Hour, 

KVI 
1110 So. 3rd st. - Main 5542. 

Puaet Sound - -.... - 0 ~ -- ...... ,..... ... • • Wllll 

Pubtishintr. Co. 
Har flyttat ·sitt kontor och tryckeri Il 

ti11 I 
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MINNS DETTA 
Ni bör komma ihåg att Ni 
har TVÄNNE fördelar när 
Ni köper fisk hos oss: Ni 
får fisken F XRSKARE och 

. BILLIGARE. 

IMPORTERADE 

varor från Sverige och 
Norge sälja vi nu till 
mycket rimliga priser . 

TAG TILLFÄLLET I AKT! 

NORTHERN 
FISH PRODUCTS CO 
Femtonde och Dock Streets, 

'.l'acoma 
Jag har länge lyssnat till edra 

vackra program över KVI. Jag är 
mycket förtjust i den vackra sån
gen och musiken. Här är en mig 
mycket kär gammal sång som jag 
skulle önska höra. Sjung den för 
mig nästa fredags kväll. Den he
ter "Ljungby Horn." Sänder här-

Tack för sången som blev sjun
gen för mig, "Konvaljens avsked." 
Den var utmärkt. Jag har träf
fat flera som lovorda både sången 
och sångaren, så jag tror ni kom
mer att få många förfrågningar 
om detta nuntmer. I alla fall tyc
ker jag att det är en av de vack
raste sånger vi ha på svenska. 

(Sponsor, Scand. Hour, K. V. I.) i' I--------------
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Sound Posten: 

Eftersom tiderna äro dåliga och 
kassan< är Jiten,. :mä.ste bidraget till 
radio-,tim:man pli d~refter. 

Vore tacksam om ni ville sän
da ett fotogra~i av artisterna som 
på ett s.å . utmärkt sätt . bidraga 

Det är hårda tider nu, så ni 
få ursäkta att jag skriver på bå
da. sidor av papperet. 

Den dä.r gumman från Kirkland 
måste vara en kostlig figur, när 
hon påstår. att man .måste vara 
norsk för att få en sång sjungen. 
Den allmänna meningen är att 
edert samarbete med norrmännen 
är högst loVV:ärt oc::h utfaller till 
allmän belåtenhet. 

Oss emellan tills vidare vill jag 
omnämna att jag någon dag i 
framtiden skall avlägga besök på 
tidningskoritoret och presentera 
fröken Riise och Mr .Cutting ett 
par av mina specielt gödda och 
smaldiga kycklingar. 

Jag skulle .sänt in J>eta~ni,ng för 

SCANDINAVIAN MUTUAL 
SOCIETY OF PIERCE · 

COUNTY, WASH. 
arrangerar 

Stor Utflykt 
SöNDAG DEN 17 JULI 

til 

1u ... n1ua- ftBll"lll'H''UftP I • UI" 

fot~grafierna .och nästa gång jag I n1 unc, ~unrru~t LAlt 
skriver skall ni få "two··b'it . ,, - zaren, 

Vi Ila nu fotografiet 
färdigt av artistgrup
pen som vanligtvis del
tager i programmen på 
vår radio timma ---.., 
Scandinavian Hour -
oC:;h det kommer ·att ut
delas gratis till envar 
som förskaffar en ny 
he!årsprenumerant. -
Andra kunna erhålla 
fotografiet portofritt 
mot en avgift av 25c. 

Skl'iv till 
PUGET SOUND POSTEN 

1216 South K St. 
Tacoma, Wash. 

Sponsor, Scandinavian Hour 

Distributor 

U. S. TIRES 

De äro större - mera hållbara 
och vara längre. De sensatio· 
nellt förbättrade U. S. Tires äro 
också lägre i pris nu än de nå
gonsin förr varit. Kom in och . 
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- Emedan vi älska 
namnlöst. 

varandra lilla? sade den unga frun, då han 
gått. 

7 

vare lov, Arthurs mjölkansikte svärmor? utbrast systern för
har också blivit litet brynt av so- skräckt. 
len. Gertrud skakade på huvudet. 

Ett Resonemangsparti 
- Attributet är överflödigt, sa

de hon. 
- Tror du icke, att man kan 

älska namnlöst? frågade han 
skämtande. 

- Ja, vad han ville mig, kan 
jag säga er - han ville utfråga 
mig; helst skulle han velat titta 
genom nyckelhålet för att få veta, 
hur det ser ut hos er där uppe. 
Men sätt er ned, min kära lilla 
fru! 

- Ja, sade Gertrud, - han var - Nej, hon är en mycket oför-
med dem fyra veckor vid de ita- arglig person, ett slags husinven
lienska sjöarna. tarium. Men jag skulle gärna vil

Och som hon först nu besinna- ja, att Frans tog sin mor hit; den Av W. HEIMBURG 
-- Det låter som en fras! de sig, tillade hon: gamla frun är så ensam och har 

~~~ 
Han skrattade hjärtligt och 

drog henne fram till verandans 
och överallt ' bröstvärn. 

De båda förstodo varandra så 
bra. Stundom drack den gamla 
damen kaffe hos Gertrud, och då 
måste hon besvara många frågor. 
Alldeles tillfällgtvis hade det då 
kommit i dagen, att hon varit 
skolkamrat med Gertruds farmor. 
Stundom gingo de ut och pro
menerade tillsammans, och Ger
trud lärde på så sätt känna by
folket, fick reda på, var det fanns 
fattiga, och blev litet underrättad 
om förhållandena i trakten. 

- Vad det gläder mig, att mam- det ganska bekymmersamt. 
ma genast vill komma hit ut! Ack, - Gertrud! utropade Jenny, -
farbror, om hon ville försona sig du är väl icke från dina sinnen? 
med Frans! Den unga frun svarade icke. 

Farbror Henrik hade naturligt
vis varit den, som bestämt bröl
lopsmiddagen. I matsalen, som 
låg åt norr, voro gardinerna ner
fällda och ljusen tända, husets 
hela silverförråd blixtrade och 
glänste på bordet. Den gamle 
herrn förstod sin sak - visserli
gen hade han på sista tiden haft 
sömnlösa nätter, men så var ock
så matsedeln raffinerad, som han 
uttryckte sig. Skada blott, att 
han, tant rådmanskan och Arthur 
enligt hans åsikt voro de enda, 
som förstodo att sätta värde på 
den. Stämningen ville icke stiga, 
icke ens vid farbror Henriks skål, 
icke ens, när champagnen kom; 
den gamle egoisten var hart när 
förtvivlad. 

Då man steg upp för att dricka 
kaffe, uppsökte Gertrud sitt rum. 
Efter en kvart återvände hon i 
en annan toalett till förstugan; 
där stod han och väntade. 

- Adjö, Sofi! sade hon, då hon 
vid hans arm gick nedför trap
pan och den gamla plötsligt böjde 
sig gråtande ned över ledstången, 
- hälsa dem allesamman.s så 
mycket! 

Klart upplysta fönster skimra
de mot dem,. då Frans på gården 
till Niendorf lyfte henne ur vag
nen och förde henne uppför trap
pan. Himmeln var molnbetäckt, 
och den tidiga vårluften under
bart mild och doftande. 

- Stig in! bad han och öppna
de den gamla dörren. 

- 0, si'L mycket rosor, kom det 
hänryckt över hennes läppar. · 

Ledstången till trappan, dörr
kamrarna, kedjan, i vilken lampan 
hängde, allt var överhöljt med 
rosor, och i det matta skenet glöd
de och lyste de mot den mörka 
grönskan, som om de varit le
vande. Den; goda tant Rosa! 

Och hand i hand stego de upp~ 
för trappan och gingo genom kor
ridoren; det var .. blott gipsplattor, 
men dessa voro helt och hållet 
överströdda med doftande granris. 

- Och här är vårt förmak, tills 
ditt rum hinner bli i ordning, 
Gertrud. 

Hon stod på tröskeln och såg 
in med nyfikna blickar. Det låga 
rummet, klart upplyst av lampans 
sken, låg där framför henne så 
oändligt hemtrevligt och inbjudan
de, och tjutande av glädje sprang 
den vackra jakthunden mot sin 
herre, som han måst undvara he
la dagen. Hon intr:idde vid hans 
hand, bävande av lycka. 

- 0, en sådan vacker hund! 
Och där står ditt skrivbord och 
där bokskåpen, och vilket älsk
ligt gammalt kvinnoansikte i den 
där förgyllda ramen - din mor, 
Frans? Ja, så måste hon se ut, 
sådan har jag just föreställt mig 
henne! Och vi!ket förtjusande te
bord med två kuvert! Ack, kä
raste! 

Och rikedomens bortskämda, 
stolta barn låg gråtande vid hans 
bröst. 

- Här - och så skall det för
bliva, Frans -
och ljust, här 
ord uttalas! 

här är det varmt 
kan intet bittert 

- Tänk icke på det som varit, 
tröstade han. - Allt ont ha vi 
lämnat bakom oss. Här äro vi 
de rådande och skola endast tåla 
frid och vänlighet. 

- Ja, sade hon, leende mitt un
der tårarna, - du har rätt, vad 
bry vi oss om världen där ute! 

De stodo tillsammans framför 
hans skrivbord; där prunkade en 
majolikaskål full av vårblommor. 

Vilken ljuvlig violdoft ! viska
de hon och drog djupt efter an
dan, i det hon drog sig ur hans 
omfamning. 

Ett visitkort låg på blommorna; 
bådas händer sträckte sig efter 
det. 

"De hjärtligaste lyckönskningar 
till brudparet sänder 

C. Wolff, agent." 
"Varifrån känner du honom? 

Hur kan det komma sig, att han 
sänder detta?" frågade hennes 
ögon. 

Men han kastade vårdslöst kor
tet på bordet och kysste henne 
på pannan. 

Det är skönt att med sin unga 
lycka gå våren till mötes. Träden 
i Niendorfs trädgård sköto blad 
efter· blad, det hängde liksom en 
fin slöja över skogen, när den nu 

höll på att slå ut, 
blommade violerna; vårens blåa 
barn doftade, var Gertrud gick 
fram. Lik lärkans glada drillar 
ljöd den unga fruns röst i det 
gamla huset, och när Frans sol
bränd återvände hem från fältet, 
viftade en vit nasduk uppifrån 
fönstren, och när han inträdde på 
gården, viftade den i hennes hand 
på det översta trappsteget. 

-Älskade! kommer . du äntli
gen! sade hon då innerligt. 

Och promenaderna i skogen, 
aftnarna, nä1~ han läste högt, och 
så inredningen av hemmet! Hur 
roligt var det icke att tillsammans 
rådslå, välja, köpa in, och hur 
gladde de sig icke båda, när de 
just tänkt samma tanke! 

Hela huset reparerades ,så små
ningom, taptserare och hantver
kare styrde och ställde, blott tant 
Rosas rum skonades, och så 
herrns hemtrevliga rum, där de 
tillbragt sina lyckligaste veckor. 

Och i dag var allt färdigt, trev
ligt och inbjudande, men ytterst 
anspråkslöst. De låga rummen 
lämpade sig icke för några dyr
bara ;möbler - därför hade de 
båda, följande en riktig känsla, 
blott valt enkla saker. 

- Sedan, när vi bygga oss ett 
nytt hem, Gertrud, sade han, och 
hon inföll: 

- Först och främst lantbruket, 
Frans; vi trivas ju så bra i de 
kära gamla rummen. 

- Vårt hem, sade han, - kom, 
låt oss gå genom trädgården och 
ut i skogen ett stycke! -

Och nästa dag öppnade Gertrud 
fönstren till gästrummet och gjor
de allt i ordning på bästa sätt. 
Bordet stod festligt dukat i sa
len, och Frans for med det nya 
ekipaget till staden för att hämta 
häradsdomaren vid stationen. Hon 
gladde sig åt att lära känna ho
nom. Frans hade måst berätta 
henne så mycket om vännen, hon 
hade skrattat så hjärtligt åt den 
komiska beskrivning hon fått på 
hans person, på hur omöjlig han 
var i sällskapslivet, hur han ofta 
till sin egen stora förvåning sade 
en kolossal oartighet, när han 
trodde sig säga en komplimang. 
H~n ville pynta sig alldeles sär
skilt för denne vän och satte en 
spetsrosett i håret; det tyckte 
Frans så mycket om, det såg så 
fruaktigt ut, nästan som en liten 
mössa. Då hon med det graciösa 
attributet till sin nya värdighet 
trädde fram till toalettbordet för 
o.tt se sig i spegeln, såg hon där 
en bukett liljekonvaljer, och om 
dess Rkaft var en liten biljett 
lindad. 

"Från honom, från Frans," vi
skade hon och rodnade av glädje. 

Han hade så leende sagt adjö 
till henne. Skyndsamt vecklade 
hon upp papperet öcn läste: 

I dag stannade den unga frun 
icke längre i rosenrummet; besyn
nerligt nog, hon var orolig för sin 
man. Bara icke något hände ho
nom med de nya hästarna, tänkte 
hon och gick ut på verandan. I 
blomsterprakt låg trädgården i 
middagssolen, överallt var det 
tyst och stilla. Då flög en skug
ga över hennes drag; där borta 
under kastanjerna, där solstrå
larna i gyllene knippen föllo ge
nom bladverket, gick en man. In
tet tvivel -- det var densamme, 
som kommit ut ur tant Rosas rum. 
Hur kunde det komma sig, att 
han trängde sig in. i trädgården? 
Var hade hon förut hört hans 
namn? Hon förskräcktes, som 
berörd av något oangenämt. 
"Wolff" - det var samma namn 
som stått på visitkortet i blom
sterskålen på bröllopsaftonen -
- ja, det var det! Men hon ha
de också sett mannen· - men var? 
Kanske hos Arthur, borta på fa
briken? Det kunde ju hända. 

- Åh, Gertrud, sörj icke över Hon öppnade lugnt ett skåp i 
det, det reder sig nog; han är hel- korridoren och sade: 
ler icke den man, som fogar sig i - Här är tjänstefolkets linne, 
vad som helst. Jenny; vi måste hava mycket här 

- Jag undrar, vad denne Wolff på landet; det är skåpet för an-
kunde vilja honom? nat linne och för porslin, här är 

-Hm! Men var i Guds namn mitt rum. Var så god och stig 
bli de då av? frågade farbrodern in; mamma! 
otåligt. 

-Är du hungrig? svarade hon 
förströdd. 

- Hungrig? Hur kan man frå
ga så plebejiskt! För den som 
är hungrig smakar det gott med 
en portion fläsk och rovor. Jag 
har aptit, mitt barn! Tralala -:
sparrisen blir dålig, om de dröja 
så länge. 

Det var en mycket angenäm 
tavla, som visade sig för fru 
Baumhagen, då hon åtföljd av 
Jenny och Arthur stannade fram
för verandan. Man satt just vid 
efterrätten, och farbror Henrik 
med servetten i knapphålet och 
det höjda champagneglaset i han
den tillropade dem ett kraftigt 
"Välkomna!" under det att det 
unga paref skyndade nedför trap
pan, Gertrud med purpurröda kin
der. Hon var så stolt och lyck~ 
lig. 

Fru Baumhagen såg förvånad 
på sin dotter. Den bleka, tysta 
flickan hade blomstrat upp som 
en ros. 

- Litet mindre enkelt kunde 
det gärna hava varit, anmärkte 
modern. 

Jag ville icke att det skulle 
sticka för bjärt av mot Frans', 
och han behöll sina gamla möb
ler; det är ju på det hela taget 
blott ett litet gods, lilla mamma, 
och vi hava nyss börjat. 

Modern hostade och tog plats i 
en av de små fåtöljerna. Jenny 
gick omkring i rummet och besåg 
tavlor och småsaker, varunder hon 
sakta småsjöng för sig själv. Men 
Gertrud stod tankfull framför sin 
mor, och det lade sig en iskyla 
kring hennes hjärta. Det var den 
gamla känslan av något främ
mande, som alltid kom emellan 
henne samt modern och systern; 
de hade ingenting gemensamt. 
Men hon trängde dessa känslor 
tillbaka och frågade glatt: 

- Men ännu ha ni' inte berättat 
någonting om er angenäma resa; 
era brev voro så korta. 

Trädgårdsrummet hade blivit 
matsal. där bredvid fanns en sa- Jag verkligen dig älskat "namn 
long m'ed mörka tapeter och mju- lös~'.'.! .. • ? 

ka mattor, på långväggen farbror Men var~?I u;1drar du da:pa . 
Henriks bröllopsgåva, två · stora Och ~arfo: fragar d:'. bed~o.~ad, 

Hon lyfte upp huvudet, och hen
nes ögon återfingo sin glans; där 
vek en vagn in om grinden; han 
körde, och i baksätet på det lätta 
åkdonet satt bredvid den väntade 
vännen farbror Henrik och vifta-

"Det är smekmånad ännu," sa
de hon för sig själv, och oavlåtligt 
följde hennes ögon i dag den yng
sta dottern. 

- Ja, sade Jenny gäspande och 
tog en terrakottafigur i handen, 
som hon beskådade från ·alla si
dor, - det var gudaskönt i Niz
za ; man känner riktigt, i vilka 
små trånga förhållanden man le
ver, då man nu är hemma igen. 

oljetavlor ett solbelyst skogs- hur Jag val kunde saga sa . 
Under kastanjegruppen stod ett 

kaffehord dukat, det var ett ljuv-

'.le med sin röda näsduk. ligt ställe. Förbi gröna gräspla-

- Till nästa år resa vi dit igen 
om Gud vill, tillade fru Baumha
gen, - men jag skulle helst se, 
att vi sluppe Arthurs sällskap. 
Han var nästan lika barnslig som 
er far på sin tid. Jenny skulle 
icke göra det och det, icke gå dit, 
icke stå där. Det visar sig vid 
dylika tillfällen, att han är en 
riktig kälkborgare; som om vi 
fruntimmer icke själva hade en 
känsla av, vad som passar sig el
ler icke. 

landskap och en havskust i ovä
der. Bakom gröna, yppiga blad
växter framlyste en vacker, ädel 
Hermesbyst. Soffor, länstolar och 
fåtöljer överallt, och där det fanns 
plats, stod en med blommor fylld 
skål. 

Där uppe bredvid herrns rum 
hade den unga frun sitt, och där 
stod nu faderns porträtt bakom 

Emedan kärleken är härlig, 
så härlig, att den ej vill ord? 
Som om i maj man ville sätta 
konstgjorda blommor i vår jord? 

Ja, du har rätt, men räck mig 
handen 

och hör, vad jag vill säga dig: 

Herrnrne voro i den allra bästa ner och rikt lövade träd svävade 
~1tämni~g ;man hälsade hjärtligt blicken över till det trevliga gam-

å d la huset med sitt med murgröna p varan ra. .. . .. 
- Nu ser här annorlunda ut, overvuxna tak och sma hoga gav-

Frans sade den lille häradsdoma- lar. Dörrarna till matsalen stodo 
ren o~h klappade Linden på axeln öppna, oc~i på flaggstången fladd
samt skakade hand med den unga rade en vimpel. 
frun. Den unge värden i huset förde 

Långt innan jag ditt namn än 
kände, sybordet vid fönstret. . 

Alla skåp voro iordningställda; I dm 
i köket hade de nya kärlen hängts 

bild i hjärtat präglat sig. 

Han var så förnöjd, att han till ·g~~ant sin svä.rmor omkring. i 
och med gjorde sig underrättad tradgården; varJe moln var för-
o:in tant Rosa. svunnet från hans panna, han var I Fru Jenny slog sig nu även ned 

upp och blänkte och glittrade i 
solskenet, som om det varit re
naste guld. I skafferiet stodo 
burkar och krukor i rader, och 
med ett lyckligt leende vred hon 
om nyckeln i låset och lade den 
i den splitternya lilla nyckelkor
gen på sin arm. 

- Kom, Frans, sade hon, se
dan han beundrat denna härlighet, 
- nu gå vi ännu en gång igenom 
alla rummen! 

- Det är icke många, Gertrud, 
sade han skrattande. 

- Ack, det är tillräckligt mån
ga för oss, Frans, vi behöva icke 
flera. 

Och de gingo genom matsalen 
och fröjdade sig över den ståtli
ga buffeten och över lampan av 
polerad mässing, som hängde över 
det stora matbordet. De gingo in 
i salongen och betraktade ännu 
en gång med förtjusning tavlorna, 
på 'Vilka solen lyste så vackert, 
och så stannade de, sågo varan
dra in i ögonen och kysstes. 

- Allt är just sådant jag vill 
ha det, Frans, sade hon, - enkelt 
och gediget, ingenting falskt eller 
efterapat. 

De hade gått fram till den öpp
na salsdörren, och den unge man
nen såg med strålande blickar ut 
över trädgården och bort mot 
ekonomibyggnaderna, som utbytt 
sina bristfälliga tegeltak mot dy
lika av blåaktigt glänsande skif
fer. 

- Du har rätt, Gertrud, det är 
en vacker anblick, vi vilja ofta 
sitta här. - Och i övermorgon 
börja vi bygga på den nya ladan; 
den skall vara färdig, tills den för
sta rågen skall köras in. 

- Hör du, sade hon skämtsamt, 
- tänker du fortfarande liksom 
itta dagar efter vårt bröllop, då 
vi för första gången talade om 
denna sak och du bar dig gan
ska barnsligt åt och absolut icke 
ville taga emot något av det, som 
tillerkändes dig av både mänsklig 
och gudomlig lag? Och hellre 
ville låta det rägna ned i foder~ 
krubborna och i drängstugan? 

-Nej, sade han,. - det gör 
jqg icke, Gertrud. 

- Varför icke! 

Så ljuft som jag nu det känner, 
jag såg då först ditt ögonpar, 
jag visste icke vad du hette, 
jag visste blott, att din jag var. 

1 d l .. 1 l .. d ' 
Ser du, barn, sade farbror g a oc 1 a s rvar · .. . - Låt det nu vara gott, mam-

Henrik ursäktande, - jag vore - Men mycket ~ake: ! viskade ma lilla, han får nog sota för si
icke här igen, men värden på ho- fru J~.nny se~are till .. sm mor, na dumheter. Den scen han ställ
tellet dog i dag på morgonen - hai~ kanner sig som vard och her- de till i Monte Carlo, har jag la
och det var mig omöjligt att äta re ~ hus~t. . .. .. gat att han icke glömmer på 

Jag kände ej ditt hus, de dina, 
ej vem. det kunde säga mig! 
Vill du då icke sant det kalla, 

där! Du har väl sparris? en ° ehaghga kansla han for- länge. 
. _Det talar jag icke om, far- ut ha~.t gent. em?t sin svärm?r . .. • 
I bror lille! hade forsvunmt; till hennes förva- .. -Åh Ja, forhallandet mellan er 

Hon lade sin a~·m i farb oderns ning tillät han sig till och med ar ytterst angenämt, det skall 
att jag har "namnlöst" älskat 

dig? 
r ett par gånger att motsäga ben- Gud veta! förklarade modern. -· och gick mellan sina gäster upp

för trappan. . Uppkommen vände 
hon sig om och gick hastigt fram 
till kanten av verandan. "Så han kan skriva!" viskade 

hon med :hänryckta blickar och 
trycket papperet till sina läppar. 
"Ja, det kan visst kallas riktigt 
'namnlöst' ! " 

Där stod denne Wolff framför 
hennes man, med hatten ödmjukt 
i ·hand, och hela hans ansikte var 
ett enda lenede. 

Och hon satte liljekonvaljbuket- Häradsdomaren såg med spänd 
ten vid sitt bröst,' stoppade det uppmärksamhet på de båda her
lilla papperet i fickan, tog nyckel- rarne. Nu vinkade Linden kort 
korgen och gick ännu en gång in i med handen, . och de gingo längs 
matsalen för att mönstra bordet, vägen, som förde till grinden och 
och då hon för ögonblicket icke gården, Wolff alltjämt ivrigt pra-
hade mera att göra, knackade hon tande. ' 
på tant Rosas dörr, som blott ge- Gertrud böjde sig långt fram; 
nom en smal förstuga var skild· det föreföll henne som om Frans 
från salen. blivit ond. 'Nu st~nnade de, Frans 

Den lilla damen satt vid fön- öppnade grinden och pekade utåt 
stret och "gjorde" rosor; det skul- med en mycket energisk åtbörd, 
le bli bröllop i byn till pingst. som icke kunde missförstås. Herr 
Mitt emot henne hade en liten Wolff dröjde, han talade åter; 
herre tagit plats, som nu med en men då kom ännu en gång och 
djup bugning hälsade på den un- ännu häftigare den stumma åt
ga frun. börden, och som en blixt försvann 

- Jag ber tusen gånger om ur- den lille mannen. Med ett klin
säkt, min bästa fru - jag ville gande ljud slogs grinden i lås, och 
tala med er herr man - jag hör, Frans kom tillbaka, men lång
att han åkt ur, och så tillät frö- samt, som måste· han först hämta 
ken mig att vänta här. sig, och mörkröd, som om han 

- Vad är det han säger, fru blivit häftigt ond. 
Gertrud? frågade den gamla da- Hon gick emot honom, men frå
men, idet hon räckte henne han- gade ingenting; inför gästerna vil
den, - jag har icke "tillåtit" ho- le hon ingenting säga. Hon 
nom någonting; han kom hit in tryckte blott förstulet hans hand 
-:- och här· är han. och uttalade sin glädje över att 

- Mitt namn är Wolff, min bä- den väntade gasten anlänt. 
sta fru, presenterade sig agen- - Ja, det ar rolfgt ! sade han 
ten. i förströdd, - Gertrud, var snäll 

- Måste ni nödvändigt tala med , och underhåll farbror Henrik en 
min man i dag? Vi få just främ- stund - Richard, kom ett ögon
mande till middagen, så att' det blick - jag måste - jirg vill vi
lämpar sig mycket illa; kan jag sa dig ditt rum. 
icke uträtta det? frågade Gertrud. Och de båda vännerna: gingo ut 

-Ah nej, nej! avvärjde han tillsammans. 
bestämt och med en ny bugning. - Vet du, att'. du fär flera gä
- Jag måste. själv tala med herr .ster i eftermiddag! frågade den 
Linden, men jag kan komma igen, (gamle herrn, i det lian bekvämt 
det är ju icke så långt, jag har slog sig ned i salongen. - Din 
ofta i gamla dagar gått den va- mor och :f!'red'ri'clis·;· de· återkom
gen. God morgon, mina damer! mo. i går. Tusan liakar, sa sti-

- Vad' ville han mämte;. talndt Ji'g fru· .Tem:ny ser.· ut!'. Ocfi: Gud 

ne helt lugnt - det hade Arthur För resten, - , hon tog upp sitt 
aldrig vågat. Och Gertrud, hur lilla dyrbara ur, - jag tror det 
löjligt! Under det att hon på är tid för oss att fara hem, Jen
sitt lugna sätt serverade kaffet, ny; låt oss hämta· din man; kom! 
flögo hennes ögon beständigt över De tre damerna återvände till 
till honom, så snart han talade. trädgården och till bordet, där 
"Som du vill, Frans! - Vad tän- herrarne sutto och pratade med 
ker du om den saken, Frans?" varandra i god ro vid ett glas öl 
Och på en uppmaning av modern och cigarrer. Frans var inbegric 
att i morgon icke utebliva på tant pen i ett ivrigt samtal med tant 
rådmanskans födelsedag, frågade Rosa, som i sin bästa högtids
hon älskligt bedjande: dräkt tronade på den plats, som 

- Tillåter du, Frans? Kan jag fru Baumhagen nyss lämnat. Ger-
få vagnen? trud skyndade sig att .presentera 

- Gärna, Gertrud! blev svaret. 
Fru Baumhagen steg plötsligt 

upp från det trevliga kaffebordet; 
hon föreföll echaufferad, ty hon 
fläktade sig med sin näsduk. 

- Gertrud, du måste visa oss 
ditt hus! förklarade hon. - Kom, 
Jenny, så lämna vi herrarne en
samma vid cigarrerna! 

mor och syster för den gamla da
men. Det gick icke an annat, 
man måste för anständighetens 
skull taga plats ännu en stund; 
fru Baumhagen med en uttråkad 
min, Jenny med illa dolt löje över 
den underliga lilla damen. 

- Gertrud, började Frans, 
tant Rosa har kommit för att 
meddela oss, att hon väntar be

- Gärna, mamma, sade den un- sök. 
ga frun otvunget. . 

H f .. d d h t - Jag hoppas det icke kommer on or e mo ern oc sys ern .11 • t b .. ? d t R 
genom o oc i a are, genom .. d t'll G t d · t k .. k · l k··.n I ti nago esvar .. sa e tan osa 

van ·1 er ru ; - mm sys er-
rummen, genom hela huset. I d tt h h'tt'll b ··kt · o er ar l l s eso mig var-matsalen var en ung, vacker . • h . t f" 
k · · bl"" d d 'tt f .. kl"d Je ar. Jag ar JU tala om or er, vmna I an an e VI or a e .. 
sysselsatt med att duka av bor- att barnet alskar skog ~ch berg 
det. Gertrud gav henne i förbi- och brulkar muntra upp rrug gamla 

å d t .11 .. 1 en, smu a. 
g en e en i sage se. ·· d t d d'' 

1
-
11 

k .. . - Ar e en ar 1 a vac ra 
- Men det ar JU Johanna, vars f "k . t 

1 
t f'" 

• 1 ro en, som m a a om or .oss 
man skadade sig, så att han dog. , ft t t R ? f • d G 

d J sa o a, an osa. raga e er-sa e enny . t d .. 
1
. t 

J b k ""ft d t ru van ig . - a, e ra a e sys ern, -
jag har antagit henne som hus- Och då denna ivrigt nickade, 
hållerska. Hon är mycket duktig, fortfor hon: 
och jag ville gärna ha ett bekant - Hon är så hjärtligt välkom-
ansikte här ute. men, icke sant, Frans? När kom-

- Och barnet med? frågade mer er gäst, och vad heter hon? 
modern hånfullt. - Jag väntar henne någon av 

- Naturligtvis, svarade den un- de närmaste dagarna, och hon he
ga frun. - Hon bor i f~ygeln; teJ:' Adelheid Ström, uppiyste tant 
det är en lust att se, hur den lille Rosa; - jag kallar henne alltid 
pysen frodas här ute. Redda. 

- Vem bor på denna sidan av Och nu började en släktskaps-
huset? frågade Jenny vidare. förklaring, som gjorde hela säll· 

-,-, Tant Rosa. . skapet vimmelkantigt i huvudet. 
- Barmhärtige. @ud! Ett slags (Forts.) 
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Det är många, som . skulle vilja 
veta hemligheten med denna 
Aseas alltjämt fortskridande ut
veckling. Jag tror mig kunna 
avslöja den: i främsta hand det 
grundmurade förtroende inom-

som sådan i dagarna ådragit sig 
vårt östra· broderlands höga vre
de på grund av ingripandet mot 
Nurmi, en storm, som lämnat 
honom fullständigt lugn och obe
rörd. Ty sådan är han i alla 
stormar. 

- Våra pojkar äro bra, säger 
Edström, ett prima material för 
idrotten. Sverige är ett litet land 

Eurudan är vår ungdom 
över lag? 

- Prima. Inte tu tal om den 
saken. Våra arbetare t. ex. äro 
präktiga, och jag kan inte nog 
glädja rO.ig över det goda förhål
lande, som alltid rått mellan vårt 
företags ledning och våra arbe
tare. Vi ha ju också nedlagt 
mycken kraft på utbildningen av 
personalen. Hundratals ingenjö
rer, som gått igenom våra sko
lor, arbeta nu världen runt - of
ta i andra företags tjänst. Den 
utveckling, Asea undergått, är i 
främsta hand en frukt av ingen
jörernas och arbetarnas ambition 
och duglighet. Det är de, som 
gjort Asea tiH en världsfirma. 

- Ear ni känning av depres
sionen? 

Arbetsgivareföreningen. - I viss mån. Vi som - ana 
• ;, .,,. ·X- andra. Den nuvarande krisen är 

Sin gamla hobby från den lyck- den svåraste, som det moderna 
liga pojktiden i Majorna, idrotten näringslivet någonsin har under
och gymnastiken, har han ~Ilt- gått. Det är icke blott en indu
jämt kvar. Aren 1902-1903 strikris utan även en ekonomisk 
var han ordförande i Svenska kris och framför allt en förtro

. Svenska Turbinfabriksaktiel;iola-1 idrottsförbundet och tog sedan endekris och . som sådan en följd 
get Ljungströ;m. - Detta bolags .initiativet till bildandet av Sven- av världskriget, Versailles-freden 
verksamhet .är förlagd till Fins- 1 ska gymnastik- och idrottsfören- och politikernas ekonomiska oför
pong. Koncernen har vidare för- ingarnas riksförbund. De första stånd. Det går inte att ostraf
värv'at Luth & Rosen i Stock- tio åren - de svåraste - då fat bryta mot ekonomiska lagar. 
holm, Liljeholmen1:1 Kabelverk, då man inte hade pengar, var han Sverige har ju iakttagit stor för
Skandinaviska Elektricitetsverk, I arbetsutskottets ordförande. Nu siktighet, och man måste oför

är han vice ordförande i översty- behållsamt erkänna det ekonomi
relsen. Ordförande är kronprin- 1 ska förstånd och den sans, som 

Now In Our New Location 

Valhalla Building 

hing 
lncorporated 

är den största nch bästa svenska. 
. Sjukhjälpsförening 
I A.nerika? Logen Norden No. 233: 
möter 2:a och 4:e torsdagen i måna· 
den kl. 8 e. m. i Valhalla Temple, 
1216 So. I<: St. Ordförande, Robert 
Wasl!ell, 1701 So. Sheridan; v. ordf.,. 
C. W. Johnson, 2109 So. Sherldan; 
prot.-sek., A. S. Johnson; kassör, Otto 
Carlson; fin.-sek., Carl Anderson; 
ejukkomite C. W. Johnson, Hugo Nil
~on, Olof Carlson, Otto Carlson, An· 
na Wassell, Ruth Lund, Mrs. Anna 
<\nderson. 

Swedish Order af Valhalla 
möter första och tredje ons
dagen i månaden. Ordfö
rande, Gustav Sandell; vice 
Jrdf., Eri!{ N elson, 1511 So. 

M st.; finanssekr., Martin Carlson, 
Ll25 Tacoma ave.; sjukkomite: P. 
Veborg, tel. Main 5823; Martin Carl
son, tel. Main 8320; C. W. Johnson, 
tel. Main 8500-n; Axel Anderson, tel. 
Proctor 2998; .Swan Sundgren, teL 
Broadway 2925; Fred Petterson, teL 
larland 2972-0. . 

Scandinavian Fraternity af Ameri
ca, Harmany Ladge Na. 244, möter 
lsta coh 3dje tisdagen i månaden 
kl. 8 e. m. Socialt möte var 4de 
tisdag. Sekreterare, Gudrun Johnson, 
Garland 3292-J; finanssekreertare, O. 
G. Reese, 1150 Tacoma Ave.; ordfö
rande i sjukkomlten, Mrs. T. F. 
Kronlund, 1419 No. Cedar, telefon 
Proctor 177 4. 

den nuvarande regeringen i detta 
avseende ådagalagt. 

- Kreuger~ 
- Kreugeraf(ären är en sak 

för sig. Den spelar i det stora. 
sammanhanget ingen större roll. 
Kreuger · har slagit världsrekord 
som svindlåre, och en del sven
skar ha förlorat sina förmögen
heter, men i det långa loppet är 
detta av underordnad betydelse 
gentemot de skadliga verkningar
na av den pågående världskrisen • 
Vår industri måste se till, att 
den icke kommer på efterkälken 
utan håller sig i jämnhöjd och 
helst framför utländska konkur
renter. Snabbhet i handling och 
framsynthet äro ovärderliga e
genskaper icke minst i dessa ti-
der. Harry Kolare. 

OBSERVERA! Från och med 
måndagen den 4de juli gives vårt 
radio-program varje måndag kväll 
från 4Iocl•an 8 till 9. 

o. 

and 


